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In het jaar 1770 heb ik myne geloofwaardige berichten van het Turksche Ryk door den
druk gemeen gemaakt. De kerkelyke bezigheden, welke ik, sedert het jaar 1759 tot
1768, in de Levant moest waarneemen, eischten van my, in een zeker opzigt, eene
zigtbaare rekenschap; en de oorlog, tusschen het Russische en Turksche Ryk naderhand
uitgeborsten, maakte deze myne uitgegeeven berichten nopens het laatste gemelde Ryk
niet overtollig. By zo menige, doch of zig zelve tegenspreekende, of wel verouderde,
of in alle landen niet zeer bekende boeken, die anders van Turkye handelen, oordeelde
ik het van myn' pligt, dat geen te verhaalen, waarvan ik, als een eigen ooggetuige,
de zekerste en volkomenste kennis had: temeer, daar ik, behalven verscheide gedaane
reizen in Turkye, en een langduurig verblyf te Constantinopel en Smyrna, de
Audientien by den Sultan, Groot Visier, Kapitein-Pacha en de Mullas bygewoond,
mitsgaders by de Oostersche Patriarchen en Bisschoppen bezoeken zelf had afgelegd. Ik
moet bekennen, dat zodanige berichten, ver boven myne verwagting, zyn ontvangen; en
de beoordeelingen van zo veele geleerde Mannen in de Nieuwspapieren van Leipzig,
Jena, Gottingen, Helmstad, Halle, Berlyn enz. waren, in allen opzigte, gunstig
omtrent dezelve. Daar ik nu buiten dat beloofde, zulk een werk, wanneer ik eenige
merklyke byvoegzels van belang ontving, te zullen verbeteren, en ze in eene
vermeerderde uitgaave mede te deelen; zo heb ik, thans, deze belofte, door de
tegenwoordige afgifte der beschryvinge des Turkschen Ryks naar zyne Staats- en
Godsdienst-gesteldheid, willen vervullen. Deze beschryving heb ik, vooraf, zodanigen
in handen gegeeven, die zig ook veele jaaren in de Levant, deels te Constantinopel,
deels te Smyrna hadden opgehouden. Zy hebben ze getoetst, en met de zaaken, daarin te
boek gesteld, als op de plaats zelve vergeleeken; en zo is 't werk in die form, als
het voor tegenwoordig is, en aangebooden wordt, tot stand gekomen. De bygevoegde
Kaarten en Plaaten agtte ik noodig, om het zelve, aan verscheide plaatzen, nog beter
te verstaan. De eerst is de Archipel, met een byzondere voorstelling van het Kanaal
tusschen de Dardanellen, zo als die regelregt gevolgd is naar eene zeer naauwkeurige
zeekaart, die op uitdrukkelyk bevel des Konings van Frankryk voor de zeelieden der
Levant, door Mr. Berthelot te Marseille was gesneeden. De tweede levert een Gezicht
van Constantinopel, om over 't algemeen een eigenäartig denkbeeld van de
uitneemendheid der legginge dier stad te vormen. Zy is ontleend uit de algemeene
Historie, den grond van het Serail alleen, ter meerdere naauwkeurigheid, met veele
Cypressen bedekt zynde. Voorts volgt het Plan van Constantinopel zelf, 't welk naar
de plaat van den beroemden Keizerlyken Ingenieur van Reben, zo als dezelve by Homann,
in het jaar 1764, in het licht kwam, is gemaakt, daarvan slegts weggelaaten zynde,
wat niet tot Constantinopel zelf behoort. De verdere Tafels of Lysten, raakende de
verscheide Secten onder de Mahomedaanen en hunne Monnik-orden, heb ik uit eige
berichten, en vervolgens ook door de vergelyking van Herbelot met Ricaut en Businello
vervaardigd; voorts nog na Turkye gezonden, en ze daar laaten overzien. Een Efendy
heeft ze getoetst, goedgekeurd, en na eenige weinige, doch geene merklyke
veränderingen, zelfs voor vollediger verklaard, dan men ze naauwlyks onder veele
Mahomedaanen daar ter plaatze had. Eindelyk laat ik, na de voltoojinge van deze myne
gestelde taak in 't eerste en een gedeelte van** het tweede deel, nog in dit laatste
volgen Historische berichten van de regeerwyze, zeden en gebruiken der Osmansche
Monarchie, zo als dezelve door wylen den Heer Pet. Businello zyn te boek gesteld. Wie
deze zy geweest, en wat ik omtrent dit zyn opstel in 't byzonder waargenomen hebbe,
zal myn kort Voorbericht voor dezelve daar uitwyzen. Dit zal ik hier slegts melden,
dat my de Schryver, in zyn Leeven, volkomen vryheid gaf, om het in onze taal te mogen
uitgeeven. En, daar ik het in zyne soort uitmuntend vond, in allen deele mee geschikt
of ter ophelderinge, of tot staavinge van myne voorgedraagen zaaken, ik heb 'er, over
zulks, gebruik van willen maaken, en, naar ik vertrouw, juist daar het slaan mogt,
eene plaats gegeeven. Laat voor het overige dit myn werk zo wel ten uwen nutte, als
tot genoegen en vermaak verstrekken. Stokholm den 24 April 1778. De Schryver.
#17820101

4 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

INHOUD VAN HET EERSTE DEEL.
EERSTE AFDEELING, behelzende eene algemeene INLEIDING.
Bladz.
§. I. Beknopte Geographische kennis des Turkschen Ryks. 1
II. Historische kennis des Turkschen Ryks. 45
III. Verscheide volken in het Turksche Ryk. 55
IV. Natuurkundige aanmerkingen over Turkye, inzonderheid de landstreek van Smyrna. 74
§. V. Van de steden in het algemeen, waarvan in de Openbaaring van Johannes, Hoofdst.
II en III. wordt gehandeld, en van Smyrna in 't byzonder. Bladz. 112
VI. Van Constantinopel. 121
VII. Van de Europeërs in Turkye. 160
VIII. Van de Audïêntien der Europesche Gezandten en Consuls by de Turken. 167
TWEEDE AFDEELING. De toestand van den Christelyken Godsdienst in Turkye.
§. IX. Van de Godsdienst-vryheid der Christenen in Turkye in 't algemeen. 184
X. Van den toestand der Christenen in 't Turksche Ryk. 195
XI. De onkunde en onbeschaafdheid van verscheide Christen-gezindheden. 201
XII. De bewonderenswaardige behoudenis van den Christelyken Godsdienst in Turkye. 206
DERDE AFDEELING. Van de GRIEKEN.
§. XIII. Van de Grieksche Kerk, en haare gesteldheid. Bladz. 209
XIV. Het onderscheid der Grieksche Kerk van andere Christenen. 220
XV. Godsdienst-gebruiken der Grieken. 234
XVI. Van de Heilige plaatzen, en den Eerdienst der Grieken. 248
XVII. Character en huislyke gesteldheid der Grieken, beneffens andere daartoe
behoorende dingen. 256
VIERDE AFDEELING. Van de ARMENIËRS.
XVIII. Van de Armenische Kerk en haart gesteldheid. 278
XIX. De geloofsstukken der Armeniërs, en hun onderscheid van andere Christenen. 284
XX. Godsdienstige gebruiken en kerkelyke omstandigheden der Armeniërs. 292
§. XXI. Nationaal Karakter der Armeniërs, en andere daartoe behorende dingen. 299
VYFDE AFDEELING. Van andere Christen-gezindheden in Turkye.
§. XXII. Van de Roomsche Kerk. 304
XXIII. Van de Monophyfitische en Nestoriaansche Kerk. 308
XXIV. Van de Westersche, na de Reformatie ontstaane Christengezindheden. 31O
ZESDE AFDEELING. Van de Turken.
$. XXV. Van Muhammed. 313
XXVI. Van den Koran. 323
XXVII. Van de verscheiden Secten onder de Mahomedaanen. 344
XXVIII. Voorname inhoud van den Mahomedaanschen Godsdienst. 347
XXIX. Godsdienst-gebruiken der Mahomedaanen. 356
§. XXX. De Heilige plaatzen der Mahomedaanen. Bladz. 375
XXXI. Hunne Godsdienstige perzoonen. 388
XXXII. Van de moejelykheid, om de Mahomedaanen te bekeeren, en van den afval tot hen.
397
XXXIII. Van den Turkschen Keizer. 403
XXXIV. Des Keizers optogt. 418
XXXV. Van het Turksche Hof. 420
XXXVI. Van de Turksche Staatsbedienden. 438
XXXVII. Van den civilen toestand des Turkschen Ryks in zig zelf. 457
XXXVIII. Van den Staatkundigen toestand des Turkschen Ryks, met betrekking op andere
landen. 473
XXXIX. Van den Krygsstaat der Turken. 485
XL. Van de Geleerdheid der Turken. 507
XLI. Van den burgerlyken toestand en andere daartoe behoorende dingen. 520
§. XLII. Van den huislyken toestand der Turken. Bladz. 530
XLIII. Nationaal Character der Turken, en andere daartoe betrekkelyke dingen. 553
XLIV. Inwendige toestand des Turkschen Ryks. 563

#17820101

5 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782

BESCHRYVINGE DES TURKSCHEN RYKS ENZ.

130

EERSTE AFDEELING, BEHELZENDE EENE ALGEMEENE INLEIDING.
§. I. Beknopte Geographische kennis des Turkschen Ryks.
135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

Daar is geen Ryk in de waereld, het welk, in allen opzigte, zo voordeelig is gelegen,
als het Turksche. De drie oude waerelddeelen, Europa, Asiae en Africa, loopen daarin
zamen. De kleine zeeën of zeeëngten, die eene scheiding tusschen dezelve maaken,
verschaffen dit Ryk het gerief, om met alle overige gewesten, te water en te land,
gemeenschap te houden, zig aan dezelve meê te deelen, en van hen alle mogelyke
noodwendig- en vermaaklykheden te verkrygen. De meeste Provinciën, daartoe
behoorende, liggen onder eene gelukkige, en meer warme, dan koude lugtstreek, te
weeten omtrent van den 25sten tot 45sten graad. Alhoewel de grootte, wegens de
verscheide zeeën, niet heel stipt berekend kan worden; en men van haar, uit hoofde
van de menigvuldige woestynen en bergen, ook geenszins tot den bloejenden Staat van
't zelve mag besluiten; 't is egter zeker, dat tusschen de grenzen van Hongarye en
den Perzischen Zeeboezem eene ruimte van vierde half honderd, en tusschen Georgië,
van de Turksche grensvesting, Akalzike, tot Opper-Egypten, eene van drie honderd
Duitsche mylen is. 'T is waar, dit zyn de vier uiterste einden; maar, verscheide
deelen dezes Ryks maaken, op zig zelve, landen van 80 tot 100 mylen in de langte en
breedte uit: waarvan men het Europische Turkye en Natolie tot voorbeelden heeft.
Zulk een uitgestrekt, en in het middelpunt der oude waereld gelegen Ryk heeft,
behalven de Zeeën, een menigte van nabuuren, waaraan het grenst. De Europische
Staaten zyn door de Middelandsche Zee, den Venetiaanschen Zeeboezem en Gebied, door
Hongarye in eenen ruimen zin, Polen en Rusland; en de Asiatische door Cirkassie en
Georgië, het Persisch Armenië, Persie zelf en Arabie beslooten: maar de Afrikaansche
zyn onbepaald, en de grenzen daarvan kunnen zig, uitgenomen waar het de rode Zee en
Nubie belet, zo naauw bepaalen, of in de onbewoonde woestynen zo verre uitstrekken,
als men maar wil.
Geen Ryk heeft zo veel wateren in zyne magt en tot zyn gebruik, als het Turksche,
waarvan de meeste ter scheepvaart dienstig, maar de overige in de Bybel- en ongewyde,
of wel natuurlyke Historie merkwaardig zyn. De Mdddellandsche Zee maakt, dat de
meeste Staaten van Turkye eene onmiddelyke gemeenschap met zig zelv' hebben. De
Archipel, in oude tyden, de Egeische Zee, vervat, zonder de scheepvaart te hinderen,
een groote menigte van meestal vrugtbaare eilanden. Het Kanaal, welk in dezelve
uitwatert, en voordezen de Hellespont (*) genoemd wierdt, de Zee van Marmora, en het
Kanaal der zwarte Zee (Bosphorus Thraciae) scheiden Europa van Asia, op een zeer
nutte wyze. De mond van het eerste, de Janitsaaren Kaap genoemd, is niet breeder, dan
een halve duitsche myl, op wier beide zyden Kasteelen liggen, die men, ter
onderscheidinge van de eigenlyke Dardanellen, de nieuwe Kasteelen noemd, en den
ingang moeten beletten. Het water, uit de zwarte Zee na beneden vloejende, en binnen
zo naauwe paalen beslooten geweest zynde, loopt 'er met een zo groot geweld uit, en
in den Archipel, dat men 'er niet aan denken mag, de wind slegts eenigzins tegen, of
zelfs gunstig, maar slap zynde, om in 't Kanaal te komen. Op den afstand van vier
mylen liggen de Dardanellen, waarby 't Kanaal naauws is, zo dat met groote kanonnen
de kogels byna van den éénen tot den anderen kant kunnen reiken. Zeven mylen verder,
by Gallipoli, wordt het allengs wyder, krygend alsdan den naam van Zee van Marmora.
De byzondere plaat van den Archipel zal dit volkomen ophelderen. De vaart op dit
naauwe Kanaal is ongemeen vermaakelyk, dewyl men Europa en Asia zo digt by malkander
ziet, en zig voor 't bloote oog zeer heerlyke gewesten, bergen, bosschen, troepen
vee, dorpen en steden vertoonen. De Zee van Marmora is, aan zommige plaatzen, zo
breed, dat men het land uit 't oog verliest; en in het midden bykans liggen de zo
genoemde Marmor-Eilanden, omtrent 7 mylen van Gallipoli, en 20 van Constantinopel. De
groote menigte van marmersteenen heeft den naam aan die eilanden en zee gegeeven. Het
Kanaal tusschen Constantinopel en de zwarte Zee is omtrent 4 mylen lang. Het water
loopt 'er sneller in, dan beneden by de Dardanellen, en, om dat het veele groote
bogten heeft, waar door 't van zommige plaatzen sterk wordt terug gestooten, zo
ontstaat daar door, vooral aan de Europische kusten, een soort van ebbe, waarvan men
zig, den stroom opvaarende, bediend. Waarom men, menigmaal, op eenen zelfden tyd,
eenige schepen na boven, en andere na beneden ziet vaaren; de eerste door middel der
ebbe en eenen gunstigen wind, de laatste door middel van den sterken stroom. — De
zwarte Zee, haaren naam niet daarvan hebbende, om dat de grond of het water zwart is,
maar, om dat de Oosterschen gewoon zyn, alles, wat ongelukkig en gevaarlyk is, zwart
te noemen, is op haar zelve niet wel te bevaaren. Daar zyn slegts weinig haven op, en
slegte reeden; de oevers zyn hoog, en de valwinden daarom woedend; daarby zyn de
golven kort, en wegens de uitwatering van den Donau, den Niester, de Don, de
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meotische Zee, en andere groote rivieren, gaan 'er sterke stroomen in; en eindelyk
zyn de Levantsche zeelieden zeer onërvaaren. De Europeërs zouden 'er, mogelyk, beter
in staat toe zyn; maar die zyn van de scheepvaart op dezelve uitgeslooten. — Van den
Persischen Zeeboezem kunnen de Turken, uit hoofde van deszelfs afstand, juist niet
veel voordeel trekken; maar de roode Zee komt hen des te beter te stade, om de Koffi
en andere goederen van het gelukkig Arabie, als mede de voortbrengzels uit Oostindiè
te krygen. Deze roode Zee ziet 'er, zeker, niet rooder uit, dan de zo genoemde zwarte
of witte Zee. Hebben al eenigen haaren naam van de onvolmaakte koraalen willen
afleiden, die 'er, aan veele plaatzen, in menigte worden gevonden; zo hebben 't
anderen, met veel meer zekerheid, van Edom afgeleid, hetwelk, in het Hebreeuwsch,
rood betekent, en een bynaam van Esau was; of van de daaräan woonende Homeriten of
Hamgariten, als welke naam, in het Arabisch, mede rood betekent. Dit wederspreekt in
't wezenlyke denzulken niet, welke de rede der benaaminge in eenen Koning Erythraeus
zoeken, gemerkt dit, in het Grieksch, denzelfden zin uitlevert. Op deze Zee heerschen
Passaatwinden, die 6 maanden aanhouden, naar welke zig de zeelieden rigten, en welke,
by aldien ze worden verzuimd, de reis tot 't volgende jaar moeten uitstellen. — De
doode Zee is voor de Christenen, Jooden en Mahometaanen even bewonderenswaardig. Zy
is, in eene eironde gedaante, by de 15 mylen lang, en by de vyf breed, en met hooge
bergen omringd. Het water is zo dik, dat iemand 'er niet ligt in zinkt; is meer
Salpeter- en zwavel-, dan zoutagtig, en op eene heel tegenstaande wyze, van andere
zeewaters onderscheiden, zo dat 'er de visschen niet in blyven leeven, en het hout,
daar door, in kurk veranderd wordt. Maar de boomvrugten, die 'er digt by groejen, en
vol asch zouden zyn, zyn verdigt. In deze Zee loopt de Jordaan, wiens hooge oevers
met boomen zyn bezet. Hy maakt kronkelende, ongemeen veele en kleine bogten. Hy loopt
zeer snel; maar het water is, wegens de vette bedding, drabbig, en wel van een goeden
smaak, doch heeft niets boven ander water daaromtrent vooruit. De Nyl in Egypten is,
om zyn jaarlyksch wassen en vallen, ten allen tyden, als een Wonder der natuure
aangemerkt. Hy komt uit 't binnenste van Abyssinie, en, naa dat hy door eenige Landen
van Africa geloopen, en verscheide watervallen ondergaan heeft, valt hy in de
middelandsche zee. Onder de oorzaaken van zyn merkwaardig ryzen schynt die geene
waarschynlykst, welke zulks aan de sterke plasregens toeschryft, waaraan de
landstreeken rondom de Linie, in de heetste zomermaanden, bloot zyn gesteld. Den agtof negentienden van Junius begint dit buitengemeen wassen, en is, in de eerste week,
dagelyks, van twee tot vyf, maar in de twee volgende, van vyf tot tien duimen.
Vervolgens ryst hy niet zo schielyk, alhoewel hy nog 6 weeken blyft wassen. Hy blyft
binnen zyne oevers, tot dat hy de hoogte van 16 Ellen heeft bereikt. Alsdan wordt het
Kanaal by Kairo, en allengs worden de verst afgelegen kanaalen doorgestoken, om aller
eerst de hoogere, en vervolgens de laagere landen onder water te zetten. Van den
25sten Julius, tot den 18den Augustus ryst hy omtrent 16 Ellen. De hoogte van agttien
ellen is voor het land niet genoegzaam; die van twintig middelmaatig; maar die van
tweeën twintig goed. Aangaande de berekening der hoogte van dit ryzen verschillen de
berichten, in de daad, merklyk van elkander. En zulks moet ons gansch niet bevremden;
want menigmaal zyn de oude Nyl meetingen met voordagt veranderd, om ongemerkt eene
nieuwe meeting der hoogte dezer riviere in te voeren. In December is de Nyl op zyn
hoogst. In Januarius valt hy reeds tot tien, en in Maart tot agt Ellen. Dit ryzen en
daalen wordt, op eene plegtige en gerechtelyke wyze, aan den Mikjas, of eenen
kunstigen peilstok waargenomen, welke te Kairo, op een klein eiland in de rivier, is
opgeregt. Ryst hy niet tot de hoogte van 16 Ellen; dan mogen de kanaalen geopend
worden, en het volk betaalt, dat jaar, aan den Sultan geene schatting. Deze rivier
is, vóór zyne verdeeling, niet breed en diep genoeg, om met taamlyk groote schepen te
worden bevaaren. By het ryzen en daalen is het water geelagtig, en by de
overstroomingen eens roodagtig, dan wêer groen. 'T heeft ook alsdan eene purgeerende
kragt, en moet, ten gebruike van eeten en drinken, door middel van geslooten
Amandelen, of door een leksteen worden gezuiverd. - De Euphraat maakt, in menige
landstreeken, de grenzen tegen Perzie uit. Nu eens is hy smaller, dan wêer breeder,
naar gelange de rotsen hem bepaalen, of de vlakte hem eene verdere uitbreiding
toelaat. In deze heeft hy viervouwdig dubbelde oevers, hoewel hy tot de buitenste
zeer zelden komt, uitgenomen wanneer de schielyke en sterke stortregens hem doen
zwellen. Het water ziet 'er groenagtig uit. 'T gemeene volk steekt, met opgeblaaze
vellen, deze rivier over, die anders, wegens de menigvuldige zandplaaten, rotsen en
eilanden, moejelyk en gevaarlijk te bevaaren is. De Donau en Niester zyn ons
bekender. De menigte van rivieren in Turkye, inzonderheid klein Asie en Griekenland,
welke in de oude Historie zo beroemd zyn, bestaat, voor het grootste gedeelte, in
kleine beeken, door den gesmolten sneeuw en sterken regen veroorzaakt, die schielyk
opzwellen, of wel, by winterdag, groote overstroomingen veröorzaaken, maar ook even
zo schielyk zakken, en in den zomer zelfs wel uitdroogen. Van dit slag zyn de Meles
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by Smyrne, waarvan zelfs Strabo gewag maakt, de Hermus, Meander, Kaister, enz.
De hooge en menigvuldige bergen in het Turksche Ryk veröorzaaken de veele en kleine
beeken. Op menige smelt de sneeuw in het geheele jaar niet, of ten minsten alleen in
de heetste maanden, en 'er ontstaan ontelbaare bronnen op. In Romanie is de Haemus,
die daar de groote Balkan wordt genoemd, zynde een keten van zeer hooge bergen, welke
zig eerst van het Oosten na het Westen uitstrekken, maar vervolgens zig van het
Noorden na het Zuiden wenden, en 't oude Thracie van Dacie scheiden. Op éénen van
deszelfs hoogste kruinen kan men de zwarte Zee, en den Adriatischen Zeeboezem teffens
zien. De weg daaröver is yslyk, en dit gebergte dient dus Romanie tot zulk een'
natuurlyken voormuur, als de Caucasus het Asiatische Turkye omtrent Georgië, en een
gedeelte van Persie. Deze is de verblyfplaats van Leeuwen, Tygers, en andere wilde
dieren, ja van menschen, met hen bykans in wildheid gelyk staande. Den Olympus in
Natolie kan men eenige dagreizen ver zien, even als de berg Ararat aan de Persische
grenzen. Beide reiken als zuikerbrooden, waarvan men 't spits heeft afgenomen, tot
aan de wolken, waarvan de hoogste toppen, wegens den sneeuw, ontoeganglyk zyn. De
bergen van Syrië zyn nutter. De Karmel, welke wel 10 duitsche mylen in den omtrek
hebben mag, strekt zig uit van de middelandsche Zee tusschen Samarië en Galilea na
binnen in het land. Aan de eerste heeft hy zeer hooge bergen, maar zuidwaarts laagere
heuvels. Hy is met taamlyke bosschen bedekt, en de menigte van vlakten en dalen, die
'er op worden gevonden, levert goede korenvelden uit. Hy wordt bewoond door Arabiërs
en Christenen, en de zo genoemde Carmeliten-orden heeft 'er zyn voornaamst, geheel in
rotsen uitgehouwen klooster op. De Arabische Horden gebruiken hem tot weiden voor
hunne beesten. Anders is hy, in de rotsige deelen, vol holen en holle wegen. De
Libanon en Antilibanon loopen, niet verre daarvan daan, noordwaarts, aan de
middelandsche Zee, in eene langte van omtrent 20 mylen. De Libanon bestaat meest uit
harde en ruwe steenrotzen en klippen; de Antilibanon daarentegen is fraaijer en
vrugtbaarer. De eerste is hooger, en op de toppen byna steeds met sneeuw bedekt; de
laatste is laager, en daarom is 'er in den zomer geen sneeuw op. Anders zyn het
vrugtbaare bergen, op wier heuvels, dikwyls, zeer uitsteekende vlakten voor den
akker- en wynbouw zyn, en waar ook alle soorten van boomen zeer wel tieren. Ze zyn
sterk bevolkt, en de bewooners, in Mahometanen, ééne van de Turken verschillende
Secte, in Drusen en Christenen, zo wel Grieken, als Maroniten bestaande, leggen zig
inzonderheid op het vergaderen van zeide toe. De Porte gaat, aan deze afgelegen, en
bezwaarlyk genaakbaare plaatzen, niet tyrannig te werk, maar handelt taamlyk zagt,
waaruit de betere geluk staat dezer bergbewooners in het algemeen, en de vryere
Godsdienstoefening der Christenen in het byzonder ontstaat. Op één der hooge kruinen,
doch welke, even als veele van dit gebergte, een groote vlakte heeft, zyn de beroemde
Cederen, wier ouderdom eenigen zelfs tot de scheppinge der waereld uitstrekken, maar
anderen, waarschynlyker, voor jonger opgeeven, om dat de voornaamste, waarvan 'er
omtrent twintig zyn, slegts tusschen de 30 en 40 voeten in den omtrek hebben, daar
ze, naar gelange van een zo hoogen ouderdom, by eenen zelfs nog zo geringen groey,
dikker moesten wezen. Voor 't overige is 'er geene Provincie, ja byna geen eiland des
Turkschen Ryks, welke niet haare, en meestendeels in de gewyde en ongewyde Historie
beroemde, bergen en heuvels hadt.
De Landen, tot dit groot Keizerryk behoorende, laaten zig, gevoegelykst, in eigene,
of onder de bescherming daarvan staande verdeelen. Tot de eerste behooren aanzienlyke
bezittingen op het vaste land der 3 oude waerelddeelen. De Europische worden by de
Turken onder het woord Rumelie, uit Romanie ontstaan, begreepen. En daartoe worden
gerekend Romanie in eenen strïkteren zin, Bulgarie, het Turksche Illyrie, hetwelk,
ten opzigte van Croatie, Dalmatie, Bosnie en Servië, zo menigmaal de twistappel met
het Oostenryksche Huis en de Venetianen is geweest, Macedonië en Albanië, welke beide
de Turken simpel Arnaud noemen, Thessalie, Livadie, en eindelyk Morea.
Constantinopel, de Hoofdstad van Romanie, zal vervolgens afzonderlyk beschreeven
worden. De sleutels daartoe, van de zyde des Archipels, zyn de sterkten aan den
Hellespont. De nieuwe Kasteelen liggen aan den mond van dien het op de Asiatische
Kust liggende is op een taamlyk vlakken grond gebouwd. Het is een vierkant van enkel
muuren, met geene bolwerken voorzien, en onregelmaatig gebouwd. Het Europische staat
aan eenen eenigzins verheven heuvel, hebbende verscheide batteryen boven malkander.
Beide zyn door Mahomet II of nieuw aangelegd, of ten minsten weder hersteld; want de
Historie daaromtrent is twyfelägtig. Anders zyn, altyd, op beide 22 metaale Kanonnen
geweest, welke niet op Lavetten liggen, maar in hunne Kanteelen vast gemaakt zyn, en
met de zee gelyk schieten. De tegenwoordige Dardanellen liggen vier mylen nader by de
Hoofdstad; maar de oude, waarvan 't Europische den naam Sectos, en 't Asiatische den
naam Abydos droeg, nog meer. De Dardanellen, aan de zyde van Europa, zyn aan den voet
van een taamlyk hoogen en steilen berg gebouwd, en in de muuren rondom eenige Torens
gestigt. In 't midden van het byna vierkant Kasteel, is eene rond opgehaalde kleinere
#17820101

8 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782

330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

sterkte, op wier top batteryen zyn, en van deze steekt wêer een hoogere toren uit,
waaröp insgelyks kanonnen liggen. De Asiatische Dardanellen zyn op eenen vlakken en
zeer vrugtbaaren grond gebouwd. De vesting bestaat uit een vierkanten zeer dikken
muur, welke, na de landzyde, eene gemeene graft heeft, en op de hoeken met ronde
torens is voorzien. Met de legging der Kanonnen van beide is het op dezelfde wyze
gelegen, als by de nieuwe Kasteelen; ze zyn ook van zo vreezelyke grootte van metaal,
vooral aan de Asiatische zyde, dat by één inzonderheid, de wydte meer, dan eene El,
in de middelyn bedraagt. By deze vier vestingen zyn zo veele huizen gebouwd, dat ze
voor middelmaatige steden kunnen doorgaan. Van alle vier Kasteelen vind men de
afbeelding op den voorgrond der plaat van Constantinopel. Aan de Dardanellen moeten
alle schepen, van Constantinopel komende, worden onderzogt, of ze geene gevlugte
slaaven aan boord hebben. Dit onderzoek rigt zig naar een briefje, van den
Constantinopelschen tol mêegegeeven. Tusschen Gallipoli en Lampsarus kan men het
begin des Hellesponts noordwaarts stellen, alhoewel hy zo breed is, en tot op eene
myl na van de Dardanellen zo breed blyft, dat hy met geene Kanonnen kan bestreeken
worden. — Gallipoli ligt aan de zyde van Europa, en is een middelmaatige stad. Haare
muuren zyn vervallen, en heeft geene andere verdediging, dan een' ouden toren, met
eenig muurwerk. Lampsacus ligt 'er tegen over, aan de Asiatische kust, zynde thans
niets meer, dan een vlek met een oud Kasteel, het welk, gelyk de meeste Kasteelen van
dit slag, naar de Turksche gewoonte, aan een' Aga en eenige Janistaaren-familien, ter
bewaaringe en bewaakinge is aangetrouwd.
Adrianopel ligt mede in Romanie, hebbende naar zynen stigter, Keizer Adrianus, dien
naam, alhoewel 'er van oudheden niets byzonders, dan eenige oude vervallen muuren en
torens overig zyn. Het heeft, naa Constantinopel en Groot-Kairo, wel ééne der eerste
plaatzen onder de grootste steden van het Turksche Ryk, en aan den éénen kant eenen
zeer vrugtbaaren en aangenaamen, maar aan den anderen een zandigen grond, waarvan men
zig ter monsteringe en legerplaatze dier troepen bediend, welke tegen de Christenen
te veld moeten trekken. Suleyman, de Zoon van Bajazet I, hieldt hier eerst zyne
Residentie; en 'er is ook een Serail, waarvan zig thans de Sultans, in oorlogstyden
tegen de Christenen, pleegen te bedienen, om des te nader by de legers te zyn, zynde
deszelfs omtrek, volgens de gewoonte der Serails, met Cypressen beplant, om 't inzien
in dezelve te beletten. Hier zyn Basars, baden, Chans en Moskeën, even ais in andere
groote steden van Turkye, onder welke laatste die geene de pragtigste is, welke
Sultan Selim heeft gestigt.
Salonike, anders Thessalonica, ligt in Macedonië, aan eenen inham van den Hellespont.
Deze legging maakt, dat 'er sterke koophandel in gedreeven wordt, en deze zou nog
grooter zyn, zoo niet de Janistaaren aldaar met de gemeene Turken buitengemeen
vuilaartig waren, en de Europeërs veilig konden leeven. Constantinopel uitgezonderd,
is 'er geene stad, waar zo veele Jooden in Turkye waren, als hier. De stad is groot
en wél bevolkt, hebbende nog veele oudheden. De fraayste Christenkerken zyn, naar de
gewoonte der Turken, in Moskeën veränderd. Niet verre daarvan daan ligt de berg
Athos, welke in een zeker opzigt 't heiligdom der Grieken is. De oude beroemde
plaatzen der Grieken zyn, door de Turksche wreedheid, zo vervallen, dat pas de
naamen, en eenige puinhoopen daarvan overig zyn. Byna Atheen alleen vertoont, in
zynen puinhoop, nog tekenen zyner oude heerlykheid. Modon, Koron, Napoli di Romania,
en Napoli di Malvasia in Morea zyn, wegens hunne goede haven, nog in een taamlyk
goeden staat.
De Asiatische landen overtreffen de Europische in grootte, maar waarschynlyk ook in
verwoestingen, en deze zouden nog veel grooter zyn, zoo hen niet de gelegenheid tot
den Koophandel, en aan de meeste plaatzen de vrugtbaarheid des gronds in een zekeren
bloejenden staat hielden. Het Asiatisch Turkye kan, naauwkeurïgst, met de volgende
landen van Europa worden vergeleeken; Natolie met Spanie op zig zelf; Syrië en
Palestina met midden- en laag Italië; het Turksch Georgië en Armenië, beneffens
Dyarbekyr, Kjurdistan, en zekere distrieten van Arabie met Duitschland, Bohemen
nogtans, Silesie en Moravie daarvan afgetrokken zynde. Men moet wel toestaan, dat
alle deze landen in een groot verval zyn; maar nogtans zyn 'er steden in, welke met
de voornaamste en rykste van Europa om den voorrang kunnen twisten. In Natolie heeft
Brussa, (Prusia) als de voormaalige Zetel der Sultans, de eerste plaats, om niet te
zeggen, dat het nog ééne der beste, fraayste en volkrykste steden is, waarin wel by
de honderd duizend inwooners zullen wezen, waarvan ten minsten twee derde gedeelten
Turken, en onder de overigen Christenen en Jooden, doch de laatsten meest in getal
zyn. Het ligt op een' berg, wiens top met een Kasteel voorzien is, aan den voet van
het gebergte Olympus, waarvan het, vooral wegens den menigvuldigen Sneeuw, waarmede
het bedekt is, heel ongemeen ryklyk van water wordt verzorgd, het welk deswegen juist
niet al te gezond is. De stad heeft eene menigte gezondheids-bronnen: en de zeer
aanzienlyke handel, uit de van Natolie en Syrië derwaards, en na Constantinopel
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gaande Karavaanen, en voornaamlyk uit den heel ongemeen grooten Zydebouw ontstaande,
houdt ze in haaren goeden staat. De Europeërs hebben, hier, wel geene vaste en
bestendige woonplaatzen, maar dryven 'er nogtans een sterken Koophandel. Van Orchanes
af was ze een geruime tyd de hoofdstad des Ryks. Hy wierdt 'er niet eer meester van,
dan naa eene zeer sterke tegenwêer der Christenen; waarom deze ook nog in de stad
niet mogen woonen, maar eeniglyk in de voorsteden, en overdag slegts hunnen handel
daarin dryven. Van de twee oude Serails is het ééne ten minsten heel onbewoonbaar. 'T
ontbreekt niet aan verscheide pragtige, van de voorheen hier resideerende Sultans
gebouwde Moskeën. De Chans en Basars zyn mede onder de welgebouwdste in de Turksche
steden te tellen. Voor 't overige ligt de stad in ééne der vrugtbaarste en
aangenaamste landstreeken der waereld. Van de stad Smyrna en andere steden, waarvan
in de Openbaaring van Johannes wordt gesproken, zal, vervolgens, afzonderlyk worden
gehandeld. Kutaja, Kogni, (Iconie) Caesarea, Erzerum, Trapezunt, Siwas, Tokkat,
Amasia en Angora (Ancyra) zyn groote, taamlyk volkryke, en aanzienlyke kooplieden. De
doortogt van veele Oostersche Karavaanen, en het uitsteekend kemels- of geiten-hair
houdt inzonderheid de laatste, welke byna in het midden van Natolie ligt, in eenen
bloejenden stand. Het hedendaagsche Mosul of Musul ligt niet verre van Esky-Musul,
het oude Ninive. De nog hier gevonden wordende groote verwoestingen bewyzen ten
vollen, dat de Propheet Jona, by de opgaave van de grootte dezer stad, (Jona III 3.)
niet te veel gezegd hebbe. Bagdad is wel, naar het gemeen gevoelen, 't oude Babylon,
doch ligt 'er wel omtrent anderhalve dagreize van daan, en schynt van deszelfs oude
overblyfzelen gebouwd te zyn. Deze twee steden en Bassora zyn, om haare grootte en
voortreffelykheid, by haare legging tusschen Turkye en Persie, steeds de twistäppel
van beide Ryken geweest. Aleppo, de hoofdstad van Syrië, is, naa Constantinopel en
Kairo, de grootste stad in Turkye. Zy heeft eenige bergen binnen haare muuren, op
wier hoogsten het Kasteel staat, zynde de Zetel van een Pacha van 3 paardestaarten.
De Koophandel wordt 'er sterk gedreeven, en is, gelyk de meeste kooplieden der
Levant, eene vergaderplaats veeler natiën. De inwooners bestaan, voor het grootste
getal, uit Turken; de overige zyn Christenen en Jooden, en mogen wel by de derde half
honderd duizend Zielen uitmaaken. Zy hebben den roem, onder de besten van Turkye te
behooren; waarom ook de Europeërs, hier, meer vryheden, dan ergens, hebben. De
landstreek rondom is zeer vrugtbaar, en de Pistacieboom hoort hier t'huis. De stad is
met goede muuren en ronde torens omringd, hoewel ze, gelyk byna doorgaans in Turkye,
niet behoorlyk worden onderhouden, en heeft 9 poorten. De huizen zyn, over het
algemeen, met Terrassen bedekt en niet ligt boven twee verdiepingen hoog. Men vind
hier een groot getal Moskeën, en, om dat haare daken en torens met lood gedekt zyn,
zo geeft dit haar een deftig aanzien. De Chans en Besesteins zyn, insgelyks, zeer
pragtig aangelegd. Gemerkt Aleppo 3 dagreizen van de Zee ligt, zo heeft het, door
middel van Skanderona, (Alexadrette) eene aan de middelandsche Zee gelegen, wel zeer
ongezonde, doch met eene haven voorziene stad, gemeenschap met de zee. - Damascus
kan, met recht, op Aleppo volgen. De Turken houden het voor een Paradys, en Mohammed
zelf hadt 'er groote genegenheid voor. Zo bekoorlyk is de legging, en zo vrugtbaar is
de landstreek. Het is eene vlakte van omtrent 3 duitsche mylen in de breedte, en van
vyf in de langte. Zeven kleine rivieren, waarvan zelfs eenige in den Bybel worden
geroemd, (2 Koning. V 12.) en in de tuinen en bewateringen der velden uitloopen;
natuurlyke tuinen zonder kunst, en de verbaazende menigte van uitsteekende
vrugtboomen maaken het zo betoverend, en verschaffen een overvloed van alles. De lugt
is zo gezond, als aan eenige plaats in de waereld, en de vrouwspersonen hebben, daar,
den roem van schoonheid in het Oosten. De Turken moeten, daar, zeer omzigtig en zagt
regeeren; want de inwooners beminnen de vryheid. Hun Character is niet pryswaardig,
en de vremdelingen, maar vooral de Europeërs, hebben het by hen slegt, en staan,
byaldien ze worden ontdekt, voor groote beschimpingen bloot. De woonhuizen zien 'er,
van buiten, wel niet fraay uit, maar van binnen zyn ze net en pragtig; en zelden is
'er één zonder eene fontein, ja, in groote huizen en Paleizen heeft zelfs wel elk
vertrek zulk eene. De inwooners zyn zeer vindryk, hebbende uitsteekende Fabriken in
zyde en boomwol. Hun buskruid, hunne snaphaanen, klingen, messen en zabels
overtreffen alle andere. - De Chans en Basars of Besesteins zyn in het Oosten
beroemd, even als hunne Moskeën, waar onder die geene, welke voormaals eene aan
Zacharias, des Doopers Vader, gewyde Kerk was, de bezienswaardigster, en by
ongeloovelyke sieraaden drie honderd schreden lang, en zestig breed is. De Grieksche
Patriarch van Antiochien heeft hier, thans, zynen gewoonen Zetel. De stad is, aan de
meeste plaatzen, met een dubbelden muur omringd, hebbende mede een soort van Citadel.
- De beste haven, welke meest aan de Syrische kusten worden bezogt, zyn Tripoli, met
den toenaam di Soria, Baruth en Sayd. Baruth, (voordezen Berythusj is eene redelyk
groote, en, volgens de daar standgrypende landswyze, welgebouwde plaats, dryvende
sterken handel, vooräl in zyde. Sayd, (Sidon) is de Zetel eenes Pacha, en thans een
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kleine stad, hoewel het grootste gedeelte der gebouwen en de voorsteden niet wél
worden onderhouden. Daar zyn veele vervallen Paleizen en groote Chans in, die de
Vorsten der Drusen hebben gestigt, De groote schepen kunnen hier, even als op de
gansche Syrische kust, niet wel ankeren. - In het aan Syrië grenzende Palestina,
heeft deszelfs Hoofdstad, Jerusalem, byna dezelfde agting by de Turken, als by de
Christenen, en Jooden, draagende by hen den naam van Kods Scherif, de edele
heiligheid. Geen' Christen staat het vry, Jerusalem in te ryden, maar hy moet te voet
gaan, en mag ook geen gewêer met zig daarin brengen. Thans is die stad veel kleiner,
dan ten tyde van Christus, en voor het grootst gedeelte ook op eene andere plaats
gebouwd, zo, dat de kruisberg binnen de stad is getrokken; daar voor het tegendeel
het meeste van den berg Zion, en de berg Morya en Akra buiten de stad liggen. Zy is
eene verzamelplaats van alle byna mogelyke Christen-gezindheden, en van Jooden,
Arabiers en Turken, alhoewel het getal der eersten zo groot niet is, als dat der
laatsten; en van welker verblyf, met de daarby verrigte Pelgrimsplegtigheden de
Turken ongeloovelyke sommen trekken. De Roomschen hebben daarin het klooster van den
H. Verlosser met een groote en fraaije Kerk, welke den Vaderen van 't H. Land, een
tak Franciscaner-monniken, toebehoort. Wat deze stad byzonder merkwaardig maakt, is
de groote, langwerpig ronde Kerk van 't H. Graf, wier grootste langte by de vier
honderd en vijftig voeten bedraagt. Deze zoude, naar men voorgeeft, van Helena, de
Moeder van Constantyn den grooten, zijn gestigt; maar eigenlyk is ze op bevel van den
Keizer gebouwd. Zy is heel ongelyk; want een gedeelte van den berg Calvarie, en de
rondom behouwen rots van 't H. Graf is daar binnen getrokken. Weshalven men ze als
eene menigte van zamengebouwde Kerken en Kapellen kan aanmerken, waarin alle
Christen-gezindheden haare algemeene en byzondere Godsdienst-plaatzen hebben, en
waarvan 't voornaamst gedeelte den Grieken toebehoort. De in deze Kerk of openlyk, of
heimelyk bewaarde schatten zyn uit de gansche waereld zamen gebragt, en de
godsdienstige plegtigheden, welke, vooral op Paschen, daarin worden verrigt, maar met
zeer ergerlyke ongeregeldheden gaan gepaard, naauwlyks te tellen. De eerste ingang
van een Pelgrim in dezelve kost aan de Turksche wagt drie Louis d'or, en men moet zig
verwonderen, dat de Turken op de schatten zelve niet belust worden. Onder de Moskeën
is die geene, welke de Turken den naam van Salomons Tempel geeven, de voornaamste.
Eene echte of onechte overlevering wyst de huizen en plaatzen van alle merkwaardige
Bybelsche, daar voorgevallen gebeurtenissen aan. De huizen zyn, meestal, slegts van
ééne verdieping, en de Terrassen, waarmede zy bedekt zyn, dienen, behalven het
gebruik, welk 'er de Oosterschen, vooral in den zomer, van maaken, om 'er naamlyk op
te wandelen en te slaapen, om het regenwater te vangen. De geheele stad is met een
taamlyk goeden, van Solyman opgeregten, en met vierkante torens versterkten muur
omvangen, ter langte van een duitsche myl in den omtrek. Zy heeft, behalven de door
de Turken, uit bijgeloof, toegemetzelde zo genoemde gouden poort, (*) zes poorten; en
de voordezen door de Pisaners gebouwde kleine sterkte aan de Bethlehems-poort
verstrekt, eenigzins, tot eene Citadelle. — De twee voornaamste Haven van
Palestina zijn Jaffa en Akre. By de eerste, die anders Joppe wierdt genoemd, pleegen
de na Jerusalem ter bedevaart gaande Pelgrims aan land te stappen. Het was, tot op
den tyd der kruistogten, een zeer aanmerkelyke plaats; maar is nu niets meer, dan een
puinhoop. Aan den zeekant zyn eenige gemeene huizen voor de daar handelende
kooplieden en hunne waaren. Daar is, even als by de meeste plaatzen in de Levant,
welke havens geweest zyn, of nog zyn, een kasteel, om de zeeroovers, door middel van
eenige daarop leggende kanonnen, af te weeren. Akre is het oude Ptolemais, draagende
by de landsinwooners den naam van Akka, en was de laatste plaats, welke de
Christenen, en inzonderheid de Ridders van St. Jan, naa de bezitting, door de
kruistogten verkreegen, langst verdedigden. Door de laatste belegering der
Saraceenen, en vervolgens door den tyd is ze bykans ten eenemaal verwoest, en de
menigte van oude gebouwen, kerken, torens en muuren in puinhoopen veranderd. Deze,
met alle de havens der Syrische kusten zyn byna verzand, en, die het nog niet zyn,
even als de daar zynde reeden beveiligen de groote schepen weinig tegen de
noordewinden.
In Africa bezit de Turksche Keizer niet dan Egypten, het welk, op zig zelf, in oude
tyden, één der beroemdste waereld-ryken was, even als het, wegens den Nyl, thans nog
één van de vrugtbaarste wordt; want die laat, naa zyne overstrooming, een zekeren
slyk op het land agter, dewelke, wanneer hy door de zon verwarmd en gekoesterd is, al
het bezaaide weelig doet tieren en groejen. Daar by komt nog een sterke daauw in de
heete maanden. - Het oud gevoelen, dat het in Egypten nooit regene, is, voorlang
reeds, als een fabel bevonden. — In laag Egypten is, tusschen de twee monden des
Nyls, de zo beroemde Delta, of de wyduitgestrekte vlakte, die aan alles, brandhout
uitgezonderd, een' overvloed heeft, en in een zeker opzigt een aardsch Paradys
uitmaakt. Het slegtste, dat 'er in is, zijn, helaas! de menschen, inzonderheid de
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omzwervende en roofzugtige Arabiërs. 't Is ongelyk meer bevolkt, dan de andere
Provinciën van Egypten, met veele waterleidingen doorsneeden, en dus waterrijk. De
twee oevers dezer twee groote monden des Nyls zyn met zo veele dorpen bebouwd, dat
ze, dikwijls, voor ééne stad slegts konden doorgaan. Alhoewel het gansche land
doorgaan. - Alhoewel het gansche land door de Turken Missir, van het Hebreeuwsche
woord, Mitsraim, wordt genoemd; zy pleegen dit egter ook aan de hoofdstad te geeven,
welke wy groot Kairo noemen. De bewooners van de Levant willen staande houden, dat ze
met Constantinopel, wat betreft de grootte, om den voorrang twiste. Zij bestaat, de
voorsteden uitgenomen, uit 3 van elkander gescheide steden, Oud Kairo, Bulak en Nieuw
Kairo. In de eerste zyn de zogenoemde koren-magazynen van Joseph; want in Egypten
worden veele dingen aan Joseph toegeschreeven. By oud Kairo is de groote
waterleiding, welke het water uit den Nyl na het kasteel van nieuw Kairo brengt; even
als ook niet verre daarvan daan het Kanaal is, waarin, den dyk doorgestoken zynde,
het Nylwater door nieuw Kairo wordt geleid. Daar tegen over is het eiland Raudah in
den Nyl, waarop de Mikjas of Nylmeeter is. Nieuw Kairo ligt iets van de rivier af, en
is, op zyn minst, nog eens zo groot, als de 2 andere steden: maar 'er zyn ook veele
ledige plaatzen in, waarin de Nyl by de overstrooming treedt, en eene menigte van
Meiren in de stad maakt, welke men alsdan met schuiten bevaart, en 'er zig op
vermaakt, maar die, vervolgens, wanneer het water weggeloopen is, worden bezaaid, en
voor tuinen dienen. - Bulak ligt een vierde van een duitsche mijl daarvan daan aan
den Nyl, vertrekkende den schepen voor een haven, die van laag Egypten na boven
vaaren. De straaten dezer gansche stad zyn, over het algemeen, zeer naauw, en worden,
aan het einde van elke wijk der stad, 's nachts toegeslooten, even als 'er goede wagt
wordt gehouden, zo, dat 'er geene ongeregelden kunnen voorvallen. Men vind 'er eene
menigte van pragtige Moskeën in. In oud Kairo is die geene, welke den naam naar Amrah
draagt, en eene Christenkerk geweest zou zyn, de voornaamste, waarin byna 400 pylaars
staan, en wier midden-deel in een langwerpig vierkant boven open is. In nieuw Kairo
is de Moskee van Sultan Hassan, wegens de inwendige sterkte des gebouws en ongemeene
pragt, bewonderenswaardig. De Christenen, vooräl de Kopten, hebben 'er verscheide
Kerken, en de Jooden hunne Synagogen. - 't Kasteel, by nieuw Kairo gebouwd, dient tot
eene wooning voor den Pacha, en daarin wordt een byzonder portaal, of fraaije bedekte
plaats, met zuilen omringd, en een bezienswaardige put getoond, die het gemeene
zeggen aan Joseph toeëigent. Aan heerlyke badstooven ontbreekt het niet; maar zulke
uitsteekende Chans (Logementen) worden hier niet gevonden, als in andere steden. De
huizen zien 'er van buiten gemeen uit. De inwooners zyn een mengelmoes van menschen
uit de 3 oude waerelddeelen. Hoewel de handel 'er, thans, zo sterk niet meer is, als
hij was, toen 'er de Oostindische waaren door gingen; hy is 'er, egter, steeds nog
zeer aanmerkelyk. De Lugt is 'er, het Nylwater verloopen, en de grond opgedroogd
zynde, ongezond, en het stof, in schraale zomermaanden, zo schadelyk voor de oogen,
dat het getal der blinden, hier veel duizenden bedraagt.
Egypten heeft 3 bekende Zeesteden, dewelke of heel naby, of wel niet verre van de
middelandsche zee liggen. Alexandrie, by de Turken Skanderona genoemd, en dat men van
eene andere stad van eenzelfden naam, aan de Syrische kusten, wél moet onderscheiden,
is eene groote plaats, naby welke de Kalis, een kanaal, die haar het water uit den
Nyl toevoert, voorby loopt. De oude stad, welke met ongemeen hooge muuren, torens en
poorten was versterkt, is voor het grootst gedeelte een puinhoop geworden: de nieuwe
is van daar af, tot by de Zee gebouwd. De lugt is 'er, wegens de menigte van
regenbakken, gansch niet gezond, en de haven voor groote schepen, by Noordewinden,
gevaarlyk. Onder een groot getal van oudheden vind men ook menige Naaldzuilen,
inzonderheid die van Rompejus. De koophandel is 'er sterk, maar het verblyf der
Europeërs is hier zo wel, als in geheel Egypten, niet gemaklijk, zynde zy, by alle
gelegenheden, voor beledigingen bloot gesteld. - Rosetto, hetwelk de inwooners
Raschyd noemen, ligt aan een' arm van den Nyl, na Alexandrie toe, en pas 2 duitsche
mijlen van den mond, daar hy in zee valt. 't Is een voornaame koopstad, en de stapel
der Waaren, na Kairo gaande, en van daar komende. Haare ligging in de Delta maakt ze
vrugtbaar en aangenaam. - Damiate of Dsamyat, by de Arabiërs Domiet, ligt aan den
tweeden arm, te weeten aan den noordöostelyken mond des Nyls, en is bykans zo groot
en handelryk, als Rosetto. De inwooners dezer plaatze draagen, sedert de tyden der
kruisvaarten, den Europeërs zulken haat toe, dat deze 'er zig zelden ophouden, ik
zwyg, met der woon zouden nêerzetten.
Tot de eigenlyke Landen des Sultans behooren ook nog zeer veele Eilanden, dewelke,
wat de grootte, vrugtbaarheid en bevolking betreft, wel zeer verschillen, maar egter
bykans alle bewoond en nuttig zyn. Aan het uiterste einde der middelandsche Zee ten
Oosten ligt Cyprus, het welk voordezen een Koningryk was, en omtrent 20 mylen lang,
maar pas tien breed is. Het eiland Kandie (Creta) is nog langer, doch niet zo breed.
Van hier tot by de Dardanellen vind men de Eilanden van den Archipel. Het grootst
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gedeelte derzelven wordt door Grieksche, hier en daar ook wel door Roomschgezinde
Christenen bewoond, en op dezelve heerscht nog meerder vryheid van Godsdienst, zelfs
menigmaal omtrent torens en klokken by de kerken, dan in het overig gedeelte van het
Turksche Ryk. Deze groote menigte van Eilanden, die in de Egeische, of van de Turken
zo genoemde witte Zee, als gezaaid liggen, zyn, in allen opzigte, vooral ook in de
oude geschiedenis, ongemeen merkwaardig. Een groot getal van zeer beroemde mannen is
'er op gebooren, en de liefhebbers der oudheden en natuurlyke historie vinden 'er een
ryk veld op, voor hunne oefening en verlustiging. Op de Eilanden Scio, Mytilene,
Tenedos, Naxia, Rhodus, Stanchio en Kandie, vind men slegts in de hoofdplaatzen
meerder Turken, maar op de dorpen meerder Grieken; daarëntegen zyn 'er, op de overige
Eilanden, slegts weinige Turken, mogelyk alleen een Kadhy, (Rechter) Waywodah,
(Onderrechter) of Aga, (Heer) maar op zommige gansch geene, en gegoede Grieken
hebben, misschien, die Eerämpten van den Kaputhan-Pacha (Groot-Admiraal) gekogt. — De
kleeding der bewooneren van elk Eiland verschilt grootelyks. Deze is ten deele zeer
vreemd, en kan zonder eene afbeelding niet wel worden beschreeven. Die op het eiland
Patmos is de zedigste; maar die op Scio tot ontugt toe wanvoegelyk. De inwooners
zelve verschillen mede in hunnen aart en zeden; het welk zo veel te vreemder is, daar
ze niet ver van elkander woonen. - Veele dezer eilanden zyn als een Paradys, vooral
Scio en Naxia. De hoofdstad op het eerste draagt denzelfden naam, als die van 't
Eiland; is groot, en taamlyk naar den Europischen smaak gebouwd. Daar zijn zeer
heerlyke zyde-fabrieken in. De vrouwen laaten haar aangezigt, tegen de gewoonte der
overige in de Levant, zo vry, als by ons zien. Op dit Eiland groeit de Mastik, welke
van de Levantsche vrouwen tot een goeden adem, als mede ter behoudenis der tanden,
byna altoos gekaauwd wordt; en bykans op alle Eilanden wassen Wyn, Olyven, Vygen,
Citroenen, Oranje-appelen, Cederen, Koren, enz. De Eilanden van een middelmaatige
grootte, als Andros en Tenedos, hebben een vlek of stad van den zelfden naam, welke
egter slegt gebouwd, en met een' muur, op welken hier en daar Kanonnen kunnen liggen,
of met een ouden toren, tot een zelfde gebruik, versterkt zyn. Op het Eiland
Antiparos verwondert zig elk over de onderäardsche Grotte, welke onder de tot dus
verre bekende de merkwaardigste is. Gemerkt veele Eilanden, naauwlyks, 2 duitsche
mylen van elkander liggen; zo is de scheepvaart in den Archipel, by goed weer, wel
zeer aangenaam, maar by wintertyd zeer gevaarlyk. Doch men vindt weinige eilanden,
die niet zeer goede havens, ten minsten rheden hebben, om veilig te kunnen ankeren.
De kleinere Eilanden, op de kaart slegts met getallen getekend, zyn in orde de
volgende:
1. Santoni. 17. Stegofa. 33. Nisero.
2. Kolomate. 18. Sikino. 34. Gali.
3. Celidroni. 19. Polikandro. 35. Kolmine.
4. Sciatta. 20. Sifanto. 36. Pero.
5. Skangero. 21. Serfanto. 37. Gatonissi.
6. Schissi. 22. Thermia. 38. Levante.
7. Spalmadori. 23. Kalipodi. 39. Patmos.
8. Delos. 24. Antiparos. 40. Margopule.
9. Hidra. 25. Paros. 41. Simia.
10. Egino. 26. La Christiana. 42. Kapri.
11. Argentiera. 27. Santorino.
12. Verbrande Eilanden. 28. Nanfia.
13. St. Georgio d'Arbora. 29. Safrania.
14. Falkonera. 30. Limonia.
15. Ananes. 31. Karchi
16. Antimilo. 32. Piskopi.
De Kusten van het Asiatisch Turkye, aan de Middelandsche Zee, geeven de Europeërs den
naam van Levant, en de bewooners derzelve dien van Levantynen.
De Landen, waarin de Turksche Keizer als een beschermheer geëerbiedigd wordt, zyn
niet van eenerleie soort. Eenige hebben meerdere, andere mindere vryheid. Tot de
eerste behooren, op de Kusten van Barbarie, Algiers, Tunis en Tripoli. Deze kosten
den Sultan meer, dan hy van hen trekt. Eenige hem ten geschenke toegezonden wilde
dieren moeten met veel meer kostelyke geschenken worden beloond. Wat betreft
verscheide Tartaarsche Districten, en inzonderheid de Krim of klein Tartarie; deze
geeven hem geene andere voordeelen, dan dat hy 'er een' voormuur voor zyne eige
landen aan heeft, en hy zig van dezelve, in oorlogstyden met de Tartaaren, ter
uitplonderinge van vyandlyke Landen kan bedienen. Maar het vervolg van tyd zal moeten
leeren, of 't Krimsch Tartarie zig in zyne onäfhanglykheid van de Turken, waarin het
door de Russen, by den vrede van het jaar 1774 gesteld is, al of niet zal slaande
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houden. - 't Bescherm-gebied over eenige Arabische gewesten, als Mekka en Medina,
heeft wat meerder in. Want de Opperhoofden van deze zyn enkel waereldlyke Vorsten,
dus geene Imans, (Priestsrs) of Calyphen, die in de Moskeën godsdienstige zaaken
konden uitvoeren; maar de Sultan geeft zig, niet slegts uit eerbied en demoedigheid
voor deze vermeende heilige plaatzen, maar ook om zig als Chalyph, dat is Hoofd van
den Muhammedaanschen Godsdienst te toonen, en als zodanig een te doen doorgaan, den
titel van een Dienaar van Mekka en Medina. Gemerkt by nu in de Ryken Algiers, Tunis
en Tripoli, in de Krim, te Mekka en Medina voor het Hoofd van den Muhammedaanschen
Godsdienst wordt gehouden, en in deze Ryken en plaatzen ten minsten de beveiliging
der Regenten van hem afhangt, en hy, allerwegen, de Kadhys (Rechters) en den
oppersten Ué'lema (Wetgeleerden) laat aanstellen; zo kan men begrypen, dat hy, daar,
byna zo veel invloed kan hebben, als hy goedvindt. Anders is Mekka, behalven de
geboorte van Muhammed, en de daar standgrypende Muhammedaansche Godsdienstplegtigheden, wegens den uitsteekenden balzem bekend. Deze druipt uit de van zelf
opberstende schors van den boom Balsum, die daar ter plaatze groeit. In het begin is
hy vloeibaar en wit, maar wordt vervolgens groenagtig, en vervolgens geelagtig en
taay, zynde hy zelfs in Turkye duur, en zelden echt te krygen. En te Medina, een niet
zo groote en volkryke, maar beter gebouwde, en voornaamere Koopstad, dan Mekka, wordt
Muhammeds graf gevonden. Dit wordt in een rond, met een Koepel overdekt gebouw,
binnen de daarvan zo genoemde groote Moskee bewaard. De Zark zelf is van wit marmer,
staande de doodkist tusschen die van Abubekker en Omar plat op de aarde, en is meteen
kostbaar Tapyt bedekt. De gemeene Pelgrims krygen ze niet te zien, maar slegts het
kleine ronde gebouw. - Den beide Vorstendommen, Moldavië en Walachie, beneffens de
Republiek Ragusa, komt de Turksche bescherming veel duurer te staan. De eersten zyn
'er, in veele opzigten, erger aan, dan de geheel onderworpen Ryken en Provinciën.
Maar, dat ze zo hard behandeld zyn, is zo veel te onrechtvaardiger, als ze, door
verdragen, onder de Turksche gehoorzaamheid zyn gekomen. Zy hebben wel, menigmaal,
bij de vredes-tractaaten der Turken met de Christenmogendheden, zagtere voorwaarden
gekreegen; maar aan dezelve heeft men zig, met de tyd, niet meer gehouden. - By deze
korte opgaave der beschermryken moet ik nog eenige aanmerkingen voegen, als welke tot
derzelver regte kennisse behooren, en, uit hoofde van hunne handelwyze omtrent de
Porte, en het gedrag van deze omtrent hen, van aanbelang zijn.
De Porte heeft de Tartaarsche Horden, nooit, in eene directe of onmiddelyke
afhanglykheid gehouden; veeleer merkt zy dezelve als Bondgenooten onder haare
bescherming aan, laatende hen hunne oude, het leenrecht taamelyk naby komende
regeeringswyze. Dit niettemin heeft ze, steeds, haaren grooten invloed op dezelve
beweerd. De Godsdienst heeft daartoe, zeker, veel toegebragt, dewyl ze den Sultan als
Chalyph aanmerken. De Porte heeft zig, gestadig, het recht voorbehouden, hunne Chans,
doch uit het Huis Gheray, te kiezen en af te zetten, en zig, by alle gelegenheden,
deze en de Myrsen of den Adel onder de Tartaaren, door aanmerkelyke geschenken en
gunstbewyzen, te verpligten. Niet minder is, vooraf, reeds opgemerkt, dat de hoogere
Ue'lema, en de voornaamste Wetgeleerden en Rechters door haar worden aangesteld: welk
alles, om van veele andere betrekkingen niet te spreeken, de Tartaaren, by alle hunne
vermeende onafhanglykheid, nogtans in eene groote onderwerping heeft gehouden.
De Tartaaren zyn 't ook alleen, die in een zeker opzigt, doch meer naar 't recht, dan
in de daad, onafhanglyk genoemd kunnen worden; want alle de andere landen en
plaatzen, het zy ze meer of minder worden gedrukt, kunnen zig, ter oorzaake van hunne
ligging en afgelegenheid, geenszins zo aanmerken, als of zy aan de onmiddelyke
onafhanglykheid der Porte onttrokken waren. Egypten, by voorbeeld, heeft wel het
voorrecht, van zig door de Beghs (Vorsten) en Hoofden der Militie, den Diwan (Raad)
uitmaakende, te regeeren; maar dit voorrecht verschaft hetzelve, geenszins, meerder
onafhanglykheid, dan den overigen gewesten, die door Stadhouders worden geregeerd. De
Pacha van Kairo wordt, steeds, als de Stadhouder des Sultans aangemerkt; en, hoewel
zyne magt door het gezag des Diwans en der Hoofden der Militie, gemeenlyk, zeer is
bepaald, zo worden egter alle bevelen in zyn' naam uitgevoerd. De Porte is over zyne
magt zeer onverschillig, en 't schynt, zy ziet het liever, dat het zo toe gaat, dan
wanneer de Pacha zig te veel aanziens te wege bragt. Haar hoofddoelwit is, om de
landsschatting regulier, en de ervenis der Beghs te ontvangen, wanneer zig deze
elkander het Leeven beneemen, als waarin ze door haar nooit gehinderd worden. Wil ze
volstrekt iets hebben, 't welk de regeering regelregt betreft; dan vindt ze steeds
middelen, om zig gehoorzaamheid te verschaffen. Voor 't overige bekreunt ze zig
weinig over de verdrukkingen, die enkele perzoonen lyden, en welke, byna in alle
afgelegen landen, daar Stadhouders regeeren, algemeen zyn.
Bykans op dezelfde wyze is het gelegen met de regeeringen te Algiers, Tunis en
Tripoli. De Militie dezer afgelegen landen heeft veele voorrechten. Wegens de
strooperyen, op welke zy met haare schepen tegen de Christenen, die steeds voor
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vyanden van den Muhammedaanschen Godsdienst worden gehouden, uitloopt, wordt ze,
volgens haare denkwyze, als eene schikking van den Godsdienst gelyk die van de
ridders van Maltha onder de Christenen, aangemerkt. Maar, noch deze voorrechten, noch
haare byzondere regeerwyze, ontslaan ze van de onmiddelyke onderwerping aan de Porte,
zo als anders het denkbeeld is, 't welk men zig daarvan, doch ten eenemaal verkeerd,
in de Christenheid vormt, en het welk deze Barbaaren voortzetten, ten einde den
Christen-mogendheden, des te ligter, een rad voor de oogen te draajen, en zo dikwerf
geschenken af te persen, als hen de lust bekruipt, met dezen of geenen den vrede te
breeken. Inmiddels stoort de Porte zig zeer weinig aan dezelve, laatende haar doen,
wat ze willen; ja houdt zig menigmaal zelfs wel, als of zij ze in dit stuk niet konde
dwingen, of dat men haar ook niet gehoorzaam ware. Daarentegen weet ze zig, wanneer
ze wil, zeer ligt gehoorzaamheid te verschaffen. Deze Barbaaren, inzonderheid
Algiers, mogen zig niet verzetten. Zy zouden niet kunnen bestaan, byaldien de Porte
hen de bescherming onttrok, en de werving der Soldaaten verbood, als welke allen,
vooral te Algiers, Turken en onderdaanen van den grooten Heer zyn. Zy kunnen
insgelyks, uit hoofde van den Godsdienst en den vryen doortogt ter Bedevaart na
Mekka, zyne bescherming niet ontbeeren. Zy hebben wel het voorrecht, hunne Beghs af
te zetten, of om te brengen; maar nogtans moet hunne eerste zorg zyn, na
Constantinopel te zenden, en de bekragtiging, als mede 't onderscheidings-karacter
des Pachas te verzoeken. Voor 't overige is het de Porte, volgens haare denkwyze,
onverschillig, of de Begh (Vorst) te Algiers Ibrahim, Muhämmud, Aly of anders genoemd
werde. Hij krijgt wel slegts 2 paardestaarten; maar wordt, inmiddels, uit hoflykheid,
en naar een oud gebruik, met den Titel van Pacha en Begler-Begh (Vorst der Vorsten)
verëerd. De Groote Heer telt dit land met de steden, als zyn eigendom, onder de
overige bezittingen der Porte. Op eene heel byzondere wyze wordt zyne
opperheerschappy daarover hierdoor aangeweezen, dat het geld met zynen stempel
geslagen, en de openbaare voorbede voor hem, even als in geheel Turkye, ook wordt
gedaan. -— Deze Barbaaren worden, overal in de Levant, als de andere Turksche
onderdaanen, en geenszins op den voet van vreemdelingen, behandeld. - De bevelen der
Porte aan de regeeringen van Algiers, Tunis en Tripoli worden, gelyk anders
gebruiklyk is, in deze form afgevaardigd: "aan den Pacha, den Mufti, den Chadhy, den
Janistaaren Aga, en de overige leden van hunnen Diwan," en deze blyven nimmer in
gebreke, met denzelfden eerbied te antwoorden, als de andere Pachas, welke slaaven
van den Grooten Heer zyn. - De oorlogsbehoeften, welke de Porte hen geeft, worden ook
niet onder den naam van geschenken gegeeven, maar als noodwendigheden, welke voor de
plaatzen, den Sultan als toebehoorende, dienen, of om hen tot hunne Zee-strooperijen
tegen de Christenen behulpzaam te zyn. — In oorlogstyden blyven zy nooit in gebreke,
krygsvolk en schepen de Porte te hulpe te zenden, zo dikwils als ze daartoe worden
genoodigd. In dit alles hebben zy een zelfde lot met alle overige Turksche landen,
alwaar Stadhouders zyn.
Dewyl Moldavie en Wallachie zig, door verdragen, aan de Porte hebben onderworpen; zo
mogten zy wel als middelyk onderworpene, en als eigenlyke Beschermryken worden
aangemerkt; doch zy zyn 'er, deswegen, niet beter aan.
In geheel Turkye heeft de sterkere het recht op zyne zyde. Is dus de regeering te
Constantinopel zwak; dan doen 'er de Pachas, welke verst afgelegen, of uit hoofde van
andere omstandigheden zyn begunstigd, hun voordeel mede. Dit geschiedt ook wel
elders. Maar de Porte verstaat zig beter op de kunst, van te veinzen. Zy wagt zig in
zulke gevallen, de muitemaakers scherp na te spooren; zy neemt eenigen tyd geduld, of
zoekt, voor 't uiterlyke, den misnoegden voldoening te geeven, wanneer ze, door
openbaar geweld, niets kan te wege brengen. De Turken drukken zulk een gedrag in een
spreekwoord uit: den haas met den A'rahah (of een wagen, met ossen bespannen)
vervolgen; en zelden ontsnapt hen, op die wyze, hunne buit. Voor 't overige hebben zy
daarin een voordeel boven alle andere Ryken vooruit, dat zig de Turksche Provinciën,
nimmer, aan de Osmansche Opperheerschappy zoeken te onttrekken, of zig onafhanglyk te
maaken. De Godsdienst zou dit steeds beletten. De Hoofden der Rebellen willen dus,
altoos, getrouwe onderdaanen der Porte worden genoemd, en tragten, steeds, hunne
ongehoorzaamheid met dit of dat voorwendzel te bedekken: anders zouden zy, als
afvalligen van den regtzinnigen Godsdienst aangemerkt, en gevolglyk van alle hunne
aanhangers worden verlaaten. De geheele Osmansche geschiedenis staaft deze
aanmerking, en men vindt geen voorbeeld, dat een oproer van dit slag gelukt is, maar
wel dat de belhamels daarvan, of vroeg of laat, slagtoffers zyn geworden.
De Scheychs (voornaame Geestlyken) van Mekka willen, voor tegenwoordig, niet veel
zeggen. Zy worden, steeds, uit ééne en dezelfde Familie genomen, die meestal
onderling onëenig is. Daardoor bereikt de Porte haar doel, en heerscht, op de ééne of
andere manier, over des Vorsten Perzoon en plaats. Ze zyn, even als de andere
Scheychs van die gewesten, meestendeels Emyrs, of voorgewende afkomelingen van
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Fatima. De Groote Heer bekragtigt hen, en daar door juist wordt deszelfs
opperheerschappy, als Chalyph der Regtzinnigen, erkend. Hy zendt 'er ook, regulier,
den Kadhy en andere Amptenaaren heen, om het recht te handhaaven, zo dat slegts een
gedeelte der regeeringe in handen van den Scheych blyft, die boven dat nog een
gedeelte zyner inkomsten uit Egypten, sedert den tyd, dat het door Sultan Selym
wierdt veroverd, ontvangt. By deze gelegenheid erkende de Scheych, plegtig, de
opperheerschappy des Sultans, en het Calyphat in zyn perzoon, in stêe der
Mammeluksche Sultane. Het Calyphat van den Grooten Heer, of de geestlyke erfopvolging van Muhammed, om voor het Hoofd van den Godsdienst te worden gehouden, is,
voor tegenwoordig, van alle zo genoemde orthodoxe Muhammedaansche Vorsten volkomen,
en zelfs van den Keizer van Marokko, zo plegtig erkend, dat deze openbaare voorbeden
voor den regeerenden Sultan laat doen, ten duidelyksten bewyze, dat deze Vorsten de
opperheerschappy, ten minsten de opperste magt der Osmansche Keizers in geestelyke
zaaken eerbiedigen, wat ze zig ook anders, in andere opzigten, voor rechten mogen
voorbehouden.
(*) De Hellespont is, zeker, ééne der voortreffelykste Zee- engten in de waereld, deels om de
gunstige Lugtstreek, deels wegens de verbaazende menigte van welsmaakende visschen en oesters,
deels om de veilige scheepvaart, dewyl men overal kan byna ankeren.
(*) In 't algemeen is dit de zetregel nopens de opvolging, dat, by het overlyden van een
Sultan, de oudste Prins van den bloede Keizer wordt; ten zy, dat hy voor onbekwaam verklaard,
of 'er een opstand is voorgevallen. In zulk een geval ziet men niet op de verre of na-versrand
't ??hap met den overleeden Sultan.

§. II. De Historische kennis des Turkschen Ryks.
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Niets is moejelyker, dan de geslagtregisters der Hoven en Familien van zo verre
afgelegen tyden op te spooren. De Ouden dagten 'er niet aan, om wegens zulke dingen
geslagttafels te maaken; en de Perzoon van Jesus Christus heeft alleen het voorrecht,
ten opzigte van het groote belang zyner afkomste in de gewyde bladen eene geslagtlyft
te hebben. Des 't ons niet moet bevremden, dat de oorsprong van het Osmansch Huis aan
zo veel zwaarig- en verscheidenheden onderhevig is. - De Turksche Geschiedschryvers,
op welken men, natuurlyk, meer mag aangaan, dan op vremdelingen, getuigen eenpaarig,
dat onder de Scythen, welke, naa Gengitzkans tyden, uit groot Tartarie na klein Asie
voortrukten, en in veele stammen verdeeld waren, één stam, te weeten de Ogusiaansche,
inzonderheid uitmuntte. Van dezen wierdt een zeker Dusalpes, by de Turken Kya Aleb
genoemd, gebooren, en wegens zyne uitsteekende hoedanigheden tot Opperhoofd
verkoozen. Zyn zoon en op volger, Ogusalpes, is dezelfde, welken de Turken Soliman
Schach noemen. Deszelfs Zoon, Ertogrul, was, uit hoofde zyner daaden, mêe beroemd, en
teelde Osman. Even als de eerste, door eenen zekeren Sultan Aladin te Ikonie, eerst
tot Generaal, en vervolgens tot Mederegent wierdt aangenomen; zo geraakte, naa
deszelfs dood, de laatste tot dezelfde Eer, en wierdt, Aladin overleeden zynde, zelfs
de eenige Sultan. En, toen hem de Grooten met het Leger, omtrent het jaar 1300, voor
een' Opperheer erkenden, en hy de Majesteits-rechten uitoefende; zo gaf hy zynen
ondefdaanen, in stêe van den naam Ogusianen of Turken, als welken zy tot dus ver
hadden gedraagen, die van Osmannen, en wierdt de stamvader der tegenwoordige
Keizerlyke Linie. — Volgens de gedagten der Turken zyn, uit den Ogusiaanschen stam,
twee Hoofdlinien gesprooten. De eerste is de Osmansche, (Ali-Osman, dat is,
nakomelingen van Osman,) welke het Turksche Ryk beheerscht; de tweede is de
Dschengiskansche, (Ali-Genghizkane, dat is, nakomelingen van Dschengiskan,) dewelke
in klein Tartarie regeert. De laatste heeft, naa het uitsterven van het mannelyk oir
der eerste Linie, (want 't vrouwelyke komt in geene aanmerking,) de zekere verwagting
en het rechtop den Turkschen Throon. De naam van den agterneef des laatsten, die 't
klein Tartarie bemagtigde, was Dscherai, (Gerai) naar welken de opvolgers den Titel
by hun' naam zetten: by voorbeeld Kaplan of Ibrahim Dscherai, even als de Roomsche
Keizers by den hunnen, Augustus.
Om van de Osmansche Linie bepaalder te handelen; Osman ontnam, behalven de bezitting
des Ikonischen Ryks, den Grieken veel in klein Asie, onder anderen ook het oude
Prustum, waarin zyn Zoon en opvolger, Orchan, die het veröverd hadt, in het jaar
1326, zyn Zetel vestte. Van hem komen de meeste gebruiken en wetten in het Turksche
Ryk voort. Hy maakte een betere schikking omtrent de Soldaaten; trok het kanaal over
by de Dardanellen, en kwam zo in Europa, alwaar hy Gallipoli innam, den
Muhammedaanschen Godsdienst, allerwegen, met list en geweld uitbreidde, en allereerst
Moskeën en Dschamis, en by de laatsten schoolen en gasthuizen opregtte. Zyn Zoon,
Amurat I, kwam 1360. tot den Throon; nam, onder verscheide steden, Adrianopel en
Philippopolis in; veröverde Servië, viel in Macedonië en Albanië in, en regtte de
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Janistaaren op. Zyn Zoon, Bajazet I, 1390. voerde wel veele Heldendaaden uit, en
schreef den Griekschen Keizer te Constantinopel voorwaarden voor, welke hy wilde,
onder andere ook, om daar een Dschami (Tempel) te bouwen, en een Mechkeme (Raadhuis)
te stigten; maar wierdt van den zo beroemden Tamerlan overwonnen, en gevangen
genomen. Bajazets Zoonen, Soliman en Musa, beheerschten het Ryk in onrust en
verdeeld; des de Turken dezen tyd als een Tusschenryk aanmerken. En het is eene
byzondere schikking Gods, dat de Grieken, toen, geen einde van het Turksche Ryk
maakten. De derde broeder, Mahomet I, bemagtigde, eindelyk, in het jaar 1413, het
gansche Ryk, en, behalven veele groote daaden, maakte hy zig Wallachie cynsbaar.
Deszelfs Zoon, Amurat II, dewelke 1422. aan de Regeering kwam, was tegen zyne vyanden
in Asie, Hongarye, Griekenland en Albanië, ongemeen gelukkig, en lag tweemaal de
regeering neder, alhoewel hem de omstandigheden persten, dezelve weder aan te neemen.
Zyn Zoon, Mahomet II, 1451. ierdt de gelukkigste en magtigste aller Turksche
Keizeren, welke in het jaar 1453. de stad Constantinopel, en nog alle bezittingen des
Griekschen Keizerryks, desgelyks Bosnie, Negroponte, den Archipel, het Trapezuntische
Keizerryk, klein Tartarie enz. vermeesterde. In de bezittinge der laatsten stelde hy
de thans nog regeerende Linie Dschevai aan. Zyn Zoon, Bajazet II, beklom, naa dat hy,
vooräf, de Bedevaart na Mekka hadt gedaan, in het jaar 1481, den Throon. Hy was in
Moldavië, en tegen de Cirkassiers ongemeen gelukkig, en onderwierp zig 't overige van
Bosnie en Croatie. Zyn muitzieke Broeder wierdt, op aanzetting van hem, door een
Renegaat, te Napels, om het Leeven gebragt; alhoewel hy, in een zeker opzigt,
eindelyk gedwongen wierdt, zyn' Zoon Selim den Throon over te laaten. Deze, de eerste
van dien naam, beklom hem in het jaar 1512. Twee zyner broederen, Achmet en Korkud,
wierden geworgd. Hy vernederde de Persen, onderwierp zig Diarbekir, en veränderde
Syrië, Palestina en Egypten in Turksche Provincien. Bij zyn verblyf te Kairo gaf hem
de Scherif van Mekka de sleutels zyner stad over. Naa zyn' geheim gehouden Dood
wierdt zyn Zoon, Soliman I, uit Asie gehaald, en in het jaar 1520, voor Keizer
uitgeroepen. Die nam Belgrado in; vermeesterde het eiland Rhodus, Hongarye beneffens
Ofeu, belegerde Wenen; Moldavië wierdt hem cynsbaar; behaalde groote voordeelen op de
Persianen, en onderwierp zig Gurgistan. In 't Napelsche liet hy taamlyk plonderen, en
veroverde een gedeelte van Arabie. Met Frankryk regtte by een verbond op, en gaf den
Koning, wegens een wanbegrip, als ware een zekere fransche Dame, die in het Serail
kwam, eene dochter eenes Konings van Frankryk, den Titel Padischach, (groote Vorst,)
en den Franschen Gezandten en Consuls den rang boven de andere Christelyken. Zo
geducht als hy zig te land maakte, zo geducht was hy ook ter zee. Zyn dood wierdt zo
lang geheim gehouden, tot dat zyn Zoon aankwam. Selim II, (dit was zyn naam,) begon
de regeering in het jaar 1566, en agtervolgde, doch niet met een zelfd geluk, de
veroveringen zyns Vaders. Hy kortwiekte wel de muitzieke Arabiers, vermeesterde het
eiland Cyprus, en stondt den Mooren tegen de Spanjaarden by, maar verloor den
beroemden Zeeslag by Lepante. Zyn Zoon, Amurat III, regeerde van 1575, en hadt, in
den langen en bloedigen oorlog met de Persianen, de overhand, maar overleedt in het
begin eenes oorlogs tegen Hongarye. Zyn Zoon, Mahomet III, agtervolgde dien, naa dat
hy, by zyne komst tot den Throon, 1595, 19 broeders om het Leeven hadt laaten
brengen, behaalend taamlyke voordeelen. Op hem volgde Achmet I, 1603, welke in den
oorlog tegen de Persianen ongelukkig was. Zyn Broeder, Mustapha I, was wel, 1618, zyn
opvolger; maar wierdt ook in datzelfde jaar afgezet, en in zyne plaats, Achmets Zoon,
Osman II, voor Keizer verklaard; maar, naa een' gelukkigen oorlog met Polen, 1622,
door de Janistaaren van het Leeven beroofd, en Mustapha wêer op den Throon verheven,
doch, kort daarna, op een beschimpende wyze, ontthroond, en Amurat IV, een Zoon, van
Achmet, 1622. daarop gezet. Deze verzwakte de Persiaanen ongemeen, ontneemende hen
zelfs Bagdad. Onder alle Keizers is hy in de Historïe getekend wegens zyne
dronkenschap, en was wreed en bloeddorstig. Zyn broeder, Ibrahim I, regeerde van
1639, maakende een begin zyner regeeringe met het inneemen van Asof. Met de
Venetianen eindigde hy den oorlog wegens het eiland Kandie niet. Dit was voor zyn'
Zoon, Mahomet IV, behouden, dewelke van 1649 af het Ryk beheerschte, wien zig de
Kosakken van zelf onderwierpen, en welke, met het inneemen van Kaminiek, de Polen zo
vernederde, als hy zelfs wilde. Maar van 1673 liep hem het krygsgeluk tegen, even
als, van dien tyd af, het Turksche Ryk, gestadig, meer en meer is afgenomen. Want de
Polen braken den vrede, en bedongen een beteren; met de Russen liep het mede niet wél
af, en de belegering van Wenen mislukte dermaate, dat de helft van Hongarye, als mede
Oseu, verlooren ging; en de Venetianen behaalden op hem geen mindere voordeelen. Dit
alles hadt ten gevolge, dat hy formeel afgezet, en zyn broeder, Soliman II, in het
jaar 1688, wierdt aangesteld. Deze hadt, in het begin, veel met de Rebellen te doen,
en was, in zynen oorlog tegen de Duitschers, zo lang ongelukkig, tot dat hy Kuprogli
tot Groot Vizier maakte, onder welken zelfs het door hen veroverde Belgrado wêer
wierdt ingenomen. Maar de Venetianen bleeven Meester ter zee en in Morea. Die Groot
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Vizier was de oorzaak, dat de Broeder, Achmet II, 1691, aan de regeering kwam, welke
insgelyks met 't Oostenryksche Huis en de Venetianen oorlog voerde, zo, dat door
verhindering van Frankryk, de vrede niet geslooten wierdt, alhoewel de Turken weinig
zyde by dien oorlog sponnen. Mustapha II, een Zoon van Mahomet IV, agtervolgde dien,
van het begin zyner komste tot den Throon, dus van het jaar 1695. De Russen en
Venetianen voerden geene geringe dingen tegen de Turken uit; maar het voornaamste
deedt Prins Eugenius met de duitsche Armee aan de Theisse, alwaar de Sultan met een
gedeelte zyner Soldaaten, weinig kanonnen en bagagie, ter naauwernood, aan de
overzyde dier riviere kwam, maar als toen moest zien, dat het overschot, in de
uitgeleezenste manschap en Janistaaren bestaande, naa dat ze tegen den Groot Vizier
en de Pachas, welke zy voor verraaders hielden, waren opgestaan, en ze allen hadden
omgebragt, door de Keizerlyken wierdt in de pan gehakt. Dit veroorzaakte zulken
schrik, dat in het jaar 1699, met den Duitschen Keizer, Rusland, Polen en Venetië, de
Karlowitzer vrede volgde. Dewyl hy zig, hieröp, van de regeering ontsloeg, en zig aan
de wellusten overgaf, ontstondt 'er een algemeen gemor tegen hem, het welk, naa de
onthoofding des Groot Viziers, in zulk eenen opstand uitborst, dat de Keizer zelf,
ten einde eene geweldige afzetting, en zelfs wel eene vermoording voor te komen,
zynen, van de muitemaakers begeerden broeder, Achmet III, 1703, als Keizer begroette,
en de regeering nederlag. Deze liet allengs de oproermaakers om het Leeven brengen,
en hadt, wegens Karel XII, Koning van Zweeden, een dubbelden oorlog met de Russen,
waarin de Turken redelyk gelukkig waren; gelyk ook den Venetianen hunne voorige
voordeelen, en inzonderheid het overschot van Kandie, beneffens geheel Morea wierden
ontnomen; wordende, daarëntegen, door de Duitschers, naa een sterk verlies, tot den
vrede van Passarowitz gedwongen. De nadeelen, welke hy by den oorlog met de Persianen
leedt, maakten hem by 't volk gehaat, en in een oproer, deswegen ontstaan, wierdt
Mahmud, (*) de Zoon zyns Broeders Mustapha II, in het jaar 1730. in zyne plaats
gesteld. Zo slegt als het met den Persiaanschen oorlog afliep; zulk een goed geluk
diende hem tegen het Huis van Oostenryk, als 't welke Servië en Belgrado wierdt
ontnomen. Hy regeerde met een ongemeen beleid, maar met zeer groote strengheid. Onder
hem bloeiden handel en wandel, en alle kunsten, zo dat zyne regeering voor de gouden
eeuw, vooral voor de Europeërs, wierdt gehouden. Osman III, zyn Broeder, en van het
jaar 1754 af mede zyn opvolger, genoot, in zyne regeering, eenen tyd van vrede, en
Mustapha III, een Zoon van Achmet III, welke in het jaar 1757 Sultan wierdt, mede zo
lang, tot dat hy, 1768, met Rusland in eenen zwaaren en hevigen oorlog raakte, wiens
einde hy niet beleefde, gemerkt hy, door den dood, voor zyn' broeder, Abdul Hamed,
onder den naam van Achmet IV, 1774. plaats maakte. Nog in datzelfde jaar wierdt de
vrede, wel tot een grooten roem, en ten voordeele van Rusland, maar tot een byna
ongelooflyk nadeel des Turkschen Ryks, geslooten.
(*) De Europische historieschryvers noemen Mahmud, geheel verkeerd, Mahomed V. Hy heeft zig
zelven nimmer zo geschreeven, en is dus de eerste van dien naam.

§. III. Van de verscheiden volken in het Turksche Ryk.
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Onder de Christen-volken in Turkye zyn de Grieken de talrykste, en van dezen zal in
de IIIde Afdeeling afzonderlyk worden gehandeld.
Onder dezulken kan men, gevoegelyk, dé Wallachiers, Moldaviers, alsmede de Bulgaaren
rekenen, dewelke, al is het, dat ze een anderen oorsprong hebben, uit hoofde van den
Godsdienst en aanhoudende vermenging, nogtans, gemeenschap met hen hebben; echter zyn
ze krygszugtiger, en te paard in het behandelen van den Sabel meest geoefend. Tot hen
behooren de Mainoten, afkomelingen der oude Lacedemoniërs, denwelken, als hunne
voorouders, zy ook in alles evenaaren. Dien naam hebben zy van het Grieksche woord,
μανια, (woede) gekreegen, om dat zy hunne vyanden, op eene woedende en doldristige
wyze, aanvallen. Zy bewoonen het zuidelyk deel van Morea, inzonderheid deszelfs
bergägtige streeken van de Kaap Matapan, tot de Kaap St. Angelo toe. De Sultans
hebben het, nooit, der moeite waardig geoordeeld, zig dezelve te onderwerpen,
gemerkt, tot hunne bedwinging in de ongenaakbaare bergen, veel bloeds, vergooten
zoude worden, en de roovers van de nabuurige plaatzen, weldra, tog wêer daar mogten
nestelen. Het zyn gevaarlyke zeeroovers in de daar zynde wateren. In hunne gemeene en
kleine vaartuigen bespieden zy 's nachts de schepen, die niet op hunne hoede zyn,
klampen dezelve aan boord, vermoorden het scheepsvolk, plonderen alles uit, en laaten
dan de Schepen zinken; weshalven de Europeërs, wanneer ze tot zo verre daarheen
komen, zeer waakzaam zyn, en 't grof en klein geschut gelaaden houden. Hunne
Priesters gaan mede op den roof uit; want die roovers willen nogtans, by hunne
geweetenloosheid, Missen hooren en vasten. Zy mogen omtrent 12 of 14000 gewapende
mannen bedraagen. Zelfs de Venetianen konden niets tegen hen uitregten, toen ze Morea
bezaten.
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De Kopten zyn afkomelingen der waare Egyptenaaren. Al is het, dat de oude heilige
taal van Egypten, welke men op de Pyramiden en andere gedenktekenen vindt, niet meer
wordt verstaan; het oud gemeen Koptisch, hoewel doorgaans met eene Arabische
overzetting, is egter nog in hunne Missaalen en andere Kerkboeken. Daarin neemen zy
ook nog hunnen Eerdienst waar; maar leezen het ongemeen zelden: ja, de meeste
Priesters leeren de Liturgie van buiten, en prevelen ze slegts. De openbaare
Godsdienst is geschoeid naar den Griekschen. Hun Patriarch wordt uit de ongehuwde
Monniken gekoozen; heeft zynen Zetel te Nieuw Kairo, voorziende niet alleen Egypten,
maar ook Abyssinie, van Bisschoppen en Priesters; want de Godsdienst der Abyssiniers
is dezelfde, als die der Kopten. De Koptische boeken zyn slegts handschriften. De
Egyptische Muhammedaanen gebruiken de Kopten tot reken- en rentmeesters; weshalven zy
hen, in een zekere opzigt, niet kunnen ontbeeren. Daar door wordt de Christelyke
Godsdienst nog staande gehouden. Anders zyn ze traage en ledig gaande lieden, even
als alle Egyptenaars. In hunnen Eerdienst zyn ze, hunne Feest en Vastendagen
uitgezonderd, zeer agteloos en laauw. Zy brengen wel de nachten vóór de zon- en
feestdagen in de kerk door, met het aanhooren hunner lange Liturgie, zonder ze te
verstaan, maar die dagen zelve met lediggang. Zy zyn Monophysiten, en komen taamelyk
naby de Armeniërs, maar anders, hebben zy de meeste gebruiken met de Grieken gemeen.
Hunne onkunde is uit der maate groot, en heel zelden wordt het volk eene onderregting
in eene preek gegeeven. Men vergenoegt zig, het zelve, op de heilige dagen, de
Historie der Heiligen, en de stukken des Bybels in de Koptische en Arabische taal
voor te leezen.
Van de Armeniërs zal in de vierde afdeeling worden gesproken. Hen komen de Maroniten
in statuur en zeden zeer naby. Deze, hoewel zy den Paus voor hun Opperhoofd erkennen,
behouden zig nogtans hunne byzondere gevoelens en godsdienstige gebruiken voor, by
voorbeeld, den Eerdienst in hunne moedertaal, te weeten de Arabische, te doen, en 't
Avondmaal onder beide zo genoemde gedaanten uit te deelen. Zy woonen onder de Drusen,
en bezitten veele kloosters op den berg Libanon. Hunne Geestelyken hebben den roem
van een geregelde leevenswyze en een zeer staatig gedrag. Hun Patriarch, welke zig
voor een opvolger van Petrus, als eersten Bisschop van Antiochien, wil uitgeeven,
heeft zynen zetel te Kannobin, een klooster op den vooräf gemelden berg. Hy wordt
door de Maronitische Bisschoppen en Aartsbischoppen verkozen, maar door den Paus voor
tegenwoordig bevestigd. In een ander Klooster, Deir Hannah Schwoyer, hebben zy eene
boekdrukkery.
Aan welke plaatzen de Europeërs factooryen voor den koophandel hebben, zal §. VII
worden aangeweezen.
Onder de ongeloovige volken in Turkye moet, aller eerst, van de Turken, als de
heerschende natie dezes lands, gewag gemaakt worden. Doch hier zal eeniglyk hunne
oorsprong en benaaming worden overwoogen. Zy hebben hunnen naam niet van het Land
Turkistan, gemerkt de Turkme'n daaruit voortkomen, welke van menige schryvers, ten
onrechte, met de Turken worden vermengd; maar stammen af van de Ogusiaansche
Tartaaren, en namen, reeds in de 10de eeuw, den Muhammedaanschen Godsdienst aan. Die
naam komt reeds lang, vóór Osman voor, betekenende in 't algemeen Scythische Horden
uit groot Tartarie, die Gengitzkhan volgden, en zig in Persie en klein Asie
allerwegen uitbreidden. Maar zy kreegen den naam Turken van de Persianen, om hun
blank gezigt en zwarte oogen en wenkbraauwen; waarby vervolgens kwam, dat, toen
Soliman, de Grootvader van Osman, het spoor van Gengitzkhan wilde volgen, en met zyn
sterk leger tot Aleppo doordrong, maar het gerucht van deze nieuwe oorlogslieden in
Persie kwam, de Dichters de lelykheid der Scythen met hunne landsgenooten
vergeleeken, en geenen spotswyze Turken, dat is, fraayen noemden, zo dat dus de
eerste eerwaardige oorsprong nu een schimpnaam wierdt. Toen naa dien inval van
Gengitzkhan veele Bevelhebbers der Provinciën van het wyd uitgestrekt Persisch Ryk
oproerig wierden; zoo was onder dezelven ook een zekere Aladin, Sultan van Iconie:
maar die wierdt door de Scythen overwonnen, en moest de vlugt naar den Griekschen
Keizer te Constantinopel neemen. Zyn Zoon, Melekschach, kwam, aller eerst, tot de
bezittinge zyns vaderlyken lands, ontwapende de Scythen, stak ze onder het landvolk,
wende hen aan den akkerbouw, en noemde ze Turken, ja, nam, in stêe van een Sultan van
Iconie, den Titel van een Sultan der Turken aan. De boven gemelde Soliman verloor zyn
Leeven in den Euphraat, en deszelfs Zoon, Ertogrul, wierdt door dien Aladin tot
Generaal aangesteld, en by den dood van dezen kwam zyn Zoon, Osman, in deszelfs
plaats. Aladin vervolgens overleeden zynde, wierdt Osman eenpaarig voor Keizer
uitgeroepen. Deze veranderde den naam van Turken in Osmannen; hy zelf noemde zig een'
Keizer derzelven, en de Turken willen, tot heden toe, den naam, van het Turksche Hof,
niet dulden, maar begeeren, uitdrukkelyk, den naam van Osmansche Porte; en het volk
zelf wil niet gaarne Turken, maar Muselmannen worden genoemd, om dat zy aan het
woord, Turksch, een denkbeeld van lomp, maar aan het woord, Osmansch, dat van sierlyk
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en aartig hegten; en hebben eeniglyk de spreekwyze, de Turksche taal, behouden.
De Arnauten, (waar onder eenigen nog zyn, die den Christelyken Godsdienst hebben
aangenomen,) zyn de oude Albaniërs van het westlyk gedeelte van Macedonië, en ten
deele van Epirus. Zy zyn van natuure ruw, oorlogszugtig, dapper en onvermoeid. Zy zyn
roovers, en dat geen te land, wat de Mainoten ter zee zyn. Naa den dood van
Skanderbeg wierden zy onder het Turksche jok gebragt, en van Amurat II, door eene
geweldige besnyding, bykans allen tot den Muhammedaanschen Godsdienst gedwongen.
Veele duizenden hunner zyn steeds in soldy, en worden, vooral in 't schietgeweer,
voor de beste Soldaaten des Turkschen Ryks gehouden. Behalven hunne moedertaal, welke
bedorven Slavonisch is, gebruiken ze ook een slegten Griekschen en Turkschen Dialect.
De Arabiërs maaken ééne dier natiën uit, welke zig, wat betreft de oudheid hunner
voorouderen, meest hebben staande gehouden. Het is een zeer uitgebreid volk. De
Turken bevatten 'er zelfs de Mooren van de barbaarsche kusten mede onder. Om van
geene groote Ryken in 't eigenlyk Arabie te spreeken, waarvan ze bezitters en
bewooners zyn, zo worden zeer talryke Horden, waarvan hier eigenlyk gesproken wordt,
in de Staaten des Grooten Heers, inzonderheid in Egypten en Syrië, Palestina mede
daaronder begreepen, gevonden. Deze noemt men Skeniten, wegens de tenten, waar onder
zy woonen, welke van eene langwerpige gedaante zyn, en Beduinen, het welk bewooners
der woestynen betekent. Hunne leevenswyze smaakt, in allen opzigte, nog naar de
eenvouwdigheid der Patriarchen, welke zy zo veel te meer kunnen behouden, als ze zig
met andere volken in geene naauwe verbindtenis inlaaten, en zig zelfs van de Turken
afgescheiden houden. Hunne statuur is middelmaatig, en hun gelaat valt in het bruine.
Zy zyn, doorgaans, van eene duurzaame gezondheid, en leeven onder tenten, die ze,
meestal, naar gelange der saizoenen, als mede der weiden voor hun vee, veranderen. De
Opperhoofden der verscheide Horden draagen den naam van Emirs, het welk Heeren of
Vorsten te kennen geeft, en welke men van die Emirs, waarvan, als nakomelingen van
Muhammed, vervolgens zal gesproken worden, moet onderscheiden, al is het dat ze ook
voorgeeven, daarvan af te stammen; maar de mindere bevelhebbers worden genoemd
Scheiks, het welk ouden en bejaarden uitdrukt. — Van kunsten, die geene uitgezonderd,
welke hen ter verschaffinge van leevensonderhoud dienen, en van weetenschappen weeten
ze weinig, en zelden kan iemand hunner leezen en schryven. Van ons schietgeweer
bedienen ze zig zelden, maar houden den sabel met boogen en pylen voor de menschen
gepaster. De veekweekery is hunne hoofdbezigheid. De overdekking der vrouwen, en de
jaloezy der mannen is, by deze Arabiërs, misschien nog grooter, dan by de Turken;
alhoewel de te onrecht zo genoemde Arabische vrouwen, welke eigenlyk Africaansche
zyn, bloot gaan, en, om haare lelykheid, ook kunnen gaan. - Zy zyn wel onderdaanen
van den Sultan, maar worden ongemeen verschoond, ook wel beschonken, om ze slegts in
de afhanglykheid van de Porte te houden, waaraan ze zig ligt konden onttrekken,
indien zy onderling eendragtig waren. Hun Godsdienst is Muhammedaansch, doch by eene
groote vryheid, dewyl ze bykans van geene uiterlyke plegtigheden weeten. Zy hebben
geene Moskeën, maar pleegen hunnen Eerdienst in de tent, of onder den blooten Hemel.
Zy hebben geen Imams, (Priesters) maar de Voornaamsten der huisvaderen, en de
verstandigsten onder hen, bekleeden, by plegtige gebeden, hunne plaats. De
besnydenis, den Ramasan en Beiram onderhouden zy, en beyveren zig, om als natuurlyk
eerbaare menschen te leeven. De plundering der reizigers en Karavaanen is hun
handwerk, maakend eene uitzondering van hunne natuurlyke eerbaarheid, alhoewel zy tot
het vermoorden der uitgeplunderden niet ligt overgaan. Wie eens aan hunne gastvryheid
is aanbevolen, of ze heeft verkreegen; die vindt aan hen waare vrienden en
beschermers; en de onder hen woonende Christenen worden veel beter behandeld, dan by
de Turken. Beide geslagten leggen zig, als de Heidenen of landloopers, op het
waarzeggen toe.
De Drusen zyn bewooners van den Antilibanon, en byzondere vrienden der Muhammedaanen,
houdende zig, daar zy onder hunne gehoorzaamheid staan, als zodanigen, en alles
nadoende, al is het, dat zy Muhammed en deszelfs Godsdienst in hun hart vervloeien,
en dit, in de gesprekken met Christenen, zonder eenige agterhouding, uiten. — Hun
Hoofd wordt, naa de geboorte, in de langte gedrukt, en levert een vast
onderscheidings-teken van andere natiën op. Zy worden, van jongs af, ruw en streng
opgevoed. Hunne verscheide stammen gehoorzaamen verscheide Vorsten. 't Zyn moedige en
krygszugtige lieden, die in 't behandelen van den snaphaan en den sabel wél zyn
bedreeven, en zig op rooven en plonderen toeleggen. Waar zy kunnen, verstrekken zy
tot beschermers der Christenen, even als zy dezen het gebruiken van klokken in hun
gebied vergunnen. Hunnen oorsprong leiden zy eenpaarig af van zekere Franken, onder
de aanvoering van een zeker Graaf van Dreux, welke, ten tyde der kruistogten in het
H. land, van anderen verlaaten waren, en by gebrek van Leeraaren, allengs, den
Christelyken Godsdienst hadden verlooren. — De jaloezy over de vrouwen gaat, by hen
nog verder, dan by de Turken. Hunne geloofsstukken houden zy zo geheim, als de vrye
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metzelaars hunne voornaamste stellingen. Zy gaan, waar ze onder Christenen leeven, in
hunne Kerken, even als onder de Muhammedanen in hunne Moskeën. Eigenlyke Priesters
hebben ze niet, alhoewel een soort daarvan, die ze Wyzen noemen, welke by de
Muhammedaanen niets eeten en drinken, om dat zy alle de bezittingen der Turken voor
geroofde, dus zondige, en onrechtvaardig verkreegen goederen houden; maar by de
Christenen, en vooral de Europeërs, eeten en drinken zy. Hun opperste Vorst heeft
zyn' gewoonen Zetel op dat gedeelte van den berg Libanon, het welk Kefrevan genoemd
wordt, in hunne boeken, die van de Turken ererger aangezien en vernietigd worden, dan
de verboden boeken by de Roomschen, wordt Muhammed zeer gelasterd, en de
onverschilligheid van Godsdienst, de uiterlyke gelykstelling met de heerschende
Religie-party eenes lands, en een soort van zielverhuizing geleeraard; weshalven zy
voor zig zelven geenen openbaaren Eerdienst hebben, maar den geenen, die in het land,
waar ze zig ophouden, gebruiklyk is, waarneemen. Het gaat vast, dat ze zekere
afgodische, en buitenspoorige Godsdienst-gebruiken in hunne huizen en in 't verborgen
hebben, alhoewel men niet stipt weet, waarin die eigenlyk bestaan. De Muhammedaanen
draagen hen een' doodelyken haat toe, even als zy hen wei, by voorvallende
geschillen, op plaatzen waar zy 't mogen waagen, aanvallen, en zelfs om 't Leeven
brengen.
De Turkman, die hunnen oorsprong uit Turkistan hebben, en over welken, voor zo verre
zy in het Turksche gebied woonen, de Porte een Opperhoofd stelt, welk Turkman-Agafzi
wordt genoemd, zyn omzwervende Horden van twee honderd en meer Familien, die, in een
zeker opzigt, een midden-soort tusschen de Arabiërs en Turken uitmaaken, maar te
gelyk beide, wegens de knevelaaryen, die ze van hen moeten uitstaan, haaten: doch
deze natie is niet sterk, maar bemint haare vryheid ongemeen. Het is een vlug volk,
waarvan zig de mannen met de veekweekery, vooral met paarden, maar de vrouwelyke Sexe
met spinnen, het maaken van groffe dekens enz. onledig houdt. De oostersche jaloezy
over de vrouwen vindt by hen geene plaats; want deze gaan en reizen met een bloot
aangezigt. Zy houden zig in onbebouwde landstreeken op, woonen onder ronde, als
torens opgeregte tenten, dryvende een grooten handel in vee. Tegen den winter trekken
ze na warmere gewesten, en in het voorjaar keeren ze na de voorige weder terug. Des
trekken zy met hunne Gezinnen, vee en overige goederen, dikwyls, van de ééne plaats
na de andere. De mannen ryden te paard, en zyn met lancien, en andere wapenen hunner
soort voorzien; maar de goederen, kinderen en tedere vrouwen zyn op Kameelen
gelaadcn: de anderen gaan te voet, doende onder zingen en tieren verscheide werken,
hy voorbeeld, wol winden, enz. Hun vee gaat, elk naar zyn soort, in afgedeelde
hoopen, onder hun geleide. Zy leiden, in een zeker opzigt, nog de - oude
patriarchaale leevenswyze, welke, voor 't overige, zeer eenvouwdig en maatig is. Ook
hebben ze onder zig een soort van patriarchaale regeering, waarvan het opperhoofd de
schatting voor den Sultan inzamelt. Den Pachas en Agas, in wier gebied zy zig
ophouden, of door het welk zy trekken, moeten zy, om hunne vryheid, taamlyke
geschenken geeven. Alhoewel zy geene openbaare straatroovers zyn, en met geweld
plonderen; zy pleegen egter meê te neemen, wat hen onderwegen voorkomt, en uit dien
hoofde zyn de bewooners zulker landstreeken, by hunne togten, zeer op hunne hoede.
Godsdienst hebben ze weinig, behalven dat ze een zekere aankleeving aan het
Muhammetaand m, doch op een redelyk vrye manier, verraaden. Natolie en Syrië zyn
hunne voornaamste woonplaatzen. Zy spreeken bedorven Turksch, en evenaaren den Turken
ook meest in hunne gewoonten. Amurath IV. dwong eenige dezer Horden, naar Europa,
omtrent den berg Haemus te trekken, alwaar ze allengs van aart veranderen.
De Kjurden, Nakomelingen der Chaldeën, (want Kjurdistan is het oude Chaldea,) zyn van
een harde en sterke natuur; over het algemeen wilder en wreeder, dan de Arabiërs;
maar wat de taal, gebruiken en leevenswyze aangaat, van elkander onderscheiden. Zy
doen menige uitvallen in de nabuurige landstreeken, vlugtende, by een geringen
tegenstand, na hunne voornaame woonplaats op de Amanische gebergten. Hunne
Korenschuuren zyn gemeenlijk onder de aarde, en zo kunstig bedekt, dat het moejelyk
is, dezelve te vinden.
De Jesyden zyn, wat betreft de natie, mede Kjurden. Voordezen waren zy Sofys, dat is,
een zeker soort van muhammedaansche dweepers, in de eerste eeuw van het
Muhammetaandom; thans zyn ze noch Muhammedaanen, noch Christenen, noch jooden, noch
Heidenen. Zy bewoonen den berg Caucasus, en zyn sterke met weinig tevreden zynde
menschen, welke, ten spyt der Turken, wyn drinken, en verkensvleesch eeten. Zy
schuwen de besnydenis ten uitersten, en noemen den Satan daarom niet, om dat hy een
schepzel Gods is, en wel wêer in genade kon worden aangenomen. De zwarte klêeren, by
welke zy ook zweeren, dienen alleen voor hunne soort van Geestelyken, maar de witte
voor het volk. Zy hebben geene eigenlyke voor den Eerdienst bestemde gebouwen; voor
den baard hebben zy een bygeloovige eerbied; zy kunnen noch leezen noch schryven, en
leeven dus in eene verre gaande onkunde. God bidden zy by den opgang der Zonne aan,
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maar in hunne geaartheid en leevenswyze evenaaren zy het kwaad Wezen, het welk ze
niet willen verwerpen. Vierkante of langwerpige, van zwart geitenhair gemaakte tenten
verstrekken hen tot wooningen, en leeven hordenwyze zamen.
De Jooden zyn, in eene talryke menigte, door geheel Turkye verstrooid. De meesten der
uit Spanje en Portugal verdreevenen zyn daarheenen gevlugt, dewelke ook nog eene
bedorve Spaansche taal spreeken. Allerwegen genieten zy, mits een hoofdgeld (Charatz)
betaalende, de vryheid van Godsdienst, alhoewel het stigten en onderhouden hunner
Synagogen groote kosten vordert. Zy hebben hunne Rabbynen of Chachams, en waereldlyke
Primaaten. Op geleerdheid leggen ze zig niet toe. Hun hoofdgeld is hetzelfde, als de
Christenen moeten betaalen, maar worden van de Turken nog veel harder, dan dezelve,
behandeld. In zaaken van koopmanschap zyn ze de Makelaars tusschen de Europeërs en
Turken. By de traagheid der laatsten hebben zy een grooten handel na zig getrokken.
Zy deelen zig als met de Armeniërs, om de zaaken der Viziers, Pachas en andere
Grooten uit te voeren. Alsdan worden zy tot hunne Geheimen toegelaaten, en bezorgen
hunne huizelyke, inzonderheid de geldzaaken. Zy zyn de Artsen en Tolken veeler
voornaame Turken. Menigen hunner zyn ongemeen ryk, verbergend dit wel uiterlyk, maar
leeven in hunne huizen weelderig en pragtig. Daarby zyn ze ook de wisselaars en
geldsnoejers, en men zal niet ligt eenen tol vinden, waarby ze niet wierden gebruikt.
Zy moeten een van de Turken en Lands-christenen verschillend kleed draagen, en de
blaauwe kleur is hen in de kleeding en schoenen voorgeschreeven. Zy geneeren zig met
ambagten en dingen, waarop zig beide voorgemelden niet willen of kunnen toeleggen;
weshalven zy glazemaakers, blekslagers, boekbinders, en inzonderheid verkoopers van
oude en nieuwe goederen zyn. De Joodinnen draagen, tot sieraad, één of meerder
snoeren van zilvere of goude penningen om den hals. Deze hebben den toegang tot de
Turksche vrouwen in haaren Harim, verkoopende daar galanterie-waaren, of zyn wel
koppelaarsters in minnaaryen, en speelen voor waarzegsters. De Jooden zyn by de
Turken verägt, en ter dier oorzaake pleegen zy zig van hun danzen en gocheldspel te
bedienen. Anders blyven ze vast en hardnekkig by hunnen Godsdienst en oude gebruiken.
De bedevaart na Jerusalem is by hen een stuk van aanbelang. Om dat hen hunne dweepige
Rabbynen inboezemen, dat te Safet, de hoofd- maar anders thans eene op zig zelf
geringe plaats in Galilea, niet verre van Bethulie, de Messias zyn Ryk zal
openbaaren, als mede veelen hunner Wetgeleerden en vermeende Heiligen daar leggen
begraaven; zo pleegen zig veelen uit de andere Provinciën daarheen te begeeven, dan
daar te sterven, en te worden begraaven; doch welke vryheid zy, aldaar, met groote
kosten, van de Turken moeten koopen. Daarby houden zy zig evenwel vast aan hunner
Vaderen instellingen, blyvende dus, ter vervullinge van Jesus woord, en ter
bevestiginge der waarheid van den Christelyken Godsdienst, dat volk, het welk
gevangen is onder alle volken, en dat geslacht, het welk niet zal vergaan, tot dat
alles, wat Christus heeft gezegd, geschied zal zyn. Luc. XXl 32.
Menigmaal woonen de meeste dezer natiën in eene stad zamen, geevende haar, by
derzelver verscheiden wezens, statuuren en kleedingen, eenen benydenswaardigen
voorrang boven de grootste plaatzen van Europa.
Eene menigte van Taalen wordt in het Turksche Ryk gesproken. De Turksche, als de
heerschende, moet men de eerste plaats geeven, met welke de Tartaarsche naauwe
gemeenschap heeft. Met de eerste kan men, taamlyk, in het Europisch Turkye en klein
Asie te regt raaken. De Arabische, doch in verscheide dialecten, strekt zig verder
uit. Door haar kan men zig by alle Geleerden en Voornaamen helpen, om niet te zeggen,
dat ze in het uitgestrekt Arabie, Egypten, Syrië, en veele andere Landen wordt
gesproken. Het Persisch geldt in de Provinciën, aan Persie grenzende. By alle Grieken
wordt het Nieuw-grieksch gesproken, even ais het Armenisch by de Armeniërs, hoewel
ze, menigmaal, slegts 't Turksch en Persisch, of Arabisch verstaan. Het Koptisch kan
men naauwlyks rekenen, dewyl de Kopten zig, meestal, van het Arabisch bedienen. Het
Illyrisch wordt in Slavonie, Croatie en Dalmatie gesproken. Het Walachisch, het welk
veel zweemt na het Latyn, is in Walachie en Moldavië eeniglyk in gebruik. De Lingua
franca wordt, op de kusten der Levant, bykans van alle natiën verstaan en gesproken.
Dit is een heel bedorven Italiaansch, waarby men den nominativus voor alle casus, en
den Infinitivus voor alle tempora en modi der Conjugatie neemt. De Jooden hebben,
behalven de heerschende taal der plaats, hunne byzondere Hebreeuwsche met de
Spaansche of Italiaansche vermengd; om niet ze zeggen, dat de laatste, en ook wel de
Fransche, in de voornaamste Kooplieden verstaan wordt en gesproken.

§. IV. Natuurkundige aanmerkingen over Turkye, inzonderheid de landstreek van
Smyrna.
De Lugtstreek moet, in een zo uitgestrekt Ryk, natuurlijk zeer verschillen; maar over
't algemeen kan men aanneemen, dat de lugt redelyk aangenaam en gezond is. De Winter
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bestaat, eigenlijk, alleen uit regenmaanden, wanneer naa een' regen, by een' hieröp
gevolgden Noordenwind, eene gevoelige koude komt, welke, naa de voorheen geopende
zweetgaten, door merg en been als gaat, doch niet lang aanhoudt. Het water bevriest
zelden, en de sneeuw is nog zeldsaamer. (*) Alles bedekt zig alsdan met pelsrokken,
en warmt zig by een vuur van koolen, het welk in groote kopere pannen in het vertrek
staat; want Kagchels zyn 'er in het geheel niet in gebruik. Schoorsteenen zyn 'er
zelden. In plaats daarvan bediend men zig, vooral by Voornaamen, van den Tandur. Deze
is een niet groote, omtrent 3 voeten hooge vierkante tafel, welke beneden met een
bodem voorzien is, ten einde men 'er een vuur van koolen op kan zetten. Hy is met
Tapyten bedekt, welke zy, die 'er aan zitten, en de voeten tegen den bodem hebben
uitgestrekt, tot de borst of den hals toe pleegen op te trekken.
De Regen duurt, dikwyls, met sterke stortingen, drie en meer dagen; maar in Egypten
is hy zeldsaam, en nog zeldsaamer in hoog, dan in laag Egypten. Doch 't is ook,
menigmaal, mooy Weêr, en, vooräl in sprokkelmaand, staan reeds veele bloemen en de
Amandelboomen in den bloey. Alles groeit alsdan zo sterk, dat men het als kan zien.
De Vygeboom bot niet eerder uit, vóór dat alle koude voorby is. Hieröp ziet de
zinspeeling van Christus, Luc. XXI 29. 30. De Lente is buitengemeen lieflyk, maar
duurt niet lang. De Zomer komt, meestal, reeds in April, met eene sterke hette.
Omtrent Pinksteren ziet men nog alles groen; maar plotseling ontstaat een Zuidewind,
en binnen 24 uuren, of op zyn hoogst 2 of 3 dagen, is alles wit. Daar door zal men de
plaats verstaan, Psalm CIII 15. 16. de dagen des menschen zyn als het gras gelyk een
bloem des velds, alzo bloeit hy: als de wind daar over gegaan is, zo is zy niet
meer, en haare plaats kent ze niet meer. Hierop begint de Oogst. Het met Sikkels
afgesneeden Koorn wordt, op de dorschvloeren, in ronde hoopen, onder den blooten
Hemel zamengebragt. Daar wordt het, volgens de in den Bybel ook aangeweezen manier,
door ossen, alsmede paarden uitgedorscht; dewyl dezelve de ronde korenhoopen allengs
plat trappen, en daarby het Koorn uitstampen, of wel zwaare houte borden, ter langte
van 2 of 3 ellen, van vooren om hoog gewerkt, en van onderen, heel digt, met
vuursteenen bezet, rond sleepen. Hierop wordt het koren tegen den wind op geworpen,
zo dat het zuiver koren, natuurlyk, tot een zekeren afstand van de schop wegvliegt,
maar het kaf (*) verstrooid wordt. Op dit gebruik zien veele plaatzen der H. Schrift,
by voorb. Psalm I 4. en Matth. III 12. Des krygt men, by zulk uitdorschen, geen lang
stroo, als elders in Europa: men heeft het ook niet noodig; want de huizen, die
eigenlyke daken hebben, zyn met tegels gedekt, maar de meeste met terrassen voorzien.
Niettegenstaande nu zulk uitdorschen, ligt, een paar maanden tyds vordert; zo wordt
het egter door geen regen gestoord; want de zomer is zonder regen, ziende men dan, in
3 of 4 maanden, geene wolk aan den Hemel. En dit moet, daar, als een byzondere
weldaad worden aangemerkt, dat het, by de groote hette in Junius, Julius en Augustus,
niet regent, dewyl anders het koren op de dorschvloeren, alsmede de rozynen en vygen
zouden bederven, als welke onder den blooten Hemel worden gedroogd; en de zeidebouw
zou dan ook menigmaal mislukken. Dit gade slaande zal men, daardoor, Samuels daad,
Sam. XII 16—18. om by de overgaaf des Ryks aan Saul, voor de oogen des volks, ten
tyde van den tarwen-oogst, een plotseling onweder en regen, op zyn gebed tot den
Heere te verwekken kunnen beoordeelen, en 't als een groot en werklyk Wonder leeren
schatten. - De Daauw is in het Oosten wel zeer sterk, en komt, deswegen, in den Bybel
zeer dikwyls voor; maar wordt weldra door de zon opgetrokken. Voor 't overige blyft
de lugt, over dagen 's nachts, volkomen helder, en 'er ontstaat geen vogtige mist in.
In den tyd van 9 jaaren wierdt dergelyk een te Smyrna eens bemerkt, maar voor eene
byzondere zeldsaamheid gehouden. Des omtrent Junius al het gras op de vlakte verdort,
en de bladen alleen op de boomen, de tuinen en streeken, welke bewaterd kunnen
worden, alsmede de kruiden en struiken op de bergen blyven groen. - De hette in
Junius, Julius en Augustus, (wanneer men, om den dorst te lesschen, en de dranken te
verkoelen, veel sneeuw en ys gebruikt, die 's winters op de bergen verzameld, en in
yskelders bewaard wordt,) is in de daad buitengemeen. Daardoor wordt een soort van
dampen en uitwaassemingen veröorzaakt, welke de lugt onverdraaglyk zwoel maaken, en
de zon verduisteren, alhoewel 'er geene vogtigheid mede gepaard gaat. Het aardryk
scheurt sterk van malkander; de rotsen op de bergen worden heet, en een wind, die 'er
over heen waait, wordt als brandend. Niemand, het gemeene volk uitgezonderd, laat
zig, in zulk een jaargetyde, van 's morgens om acht, tot 's middags om 4 uuren, onder
den blooten Hemel zien. Met de hette der zon is hier niet te spotten. Wanneer men
anders al naakt ging, zo moet het hoofd nogtans wél zyn gedekt, om niet door het
steeken der zon, als door eene beroerte, plotseling een einde van het Leeven te
maaken. - De Herfst is een zeer aangenaame, en ongemeen gemaatigde tijd, strekkend
zig uit tot by nieuw jaar. Alsdan beginnen ook de donderbuyen op te komen, waarvan
men in den Zomer byna in het geheel niet weet. - Van een toereikenden regen in den
herfst en in April hangt bykans de vrugtbaarheid van het geheele jaar af. De eerste
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is waarschynlyk de vroege, en de laatste de spade regen, waarvan, in de gewyde
schriften, als een byzonderen Zegen, maar ook, zoo hy niet kwam, als een byzonderen
vloek gewag gemaakt wordt. - Zelden is men zonder winden, en zyn die 'er in het
geheel niet, dan is men in gevaar van aardbeevingen. Geduurende den ganschen zomer
begint de Imbat, of Zeewind, zomtyds reeds vóór, of voort na den opgang der zon te
waajen, en blaast, redelyk sterk, tot middernagt toe, dikwyls ook wel byna den
ganschen nacht door, waar door het land by uitstek wordt verfrischt. —— Om dat de
Levant nader by den Meridiaan ligt, dan Duitschland; zo zyn, daar, in den zomer de
dagen eenige uuren korter, maar in den winter zo veel langer. En hieruit straalt eene
byzondere wysheid des Scheppers, raakend de schikking van het waereldgestel, door;
want hadden de landen, onder den meridiaan, of naby denzelven liggende, het voordeel
van de korte dagen niet; dan zouden ze, om de hette, moeten vergaan. —— Te Smyrna ïs
geen noorderlicht, en dus vermoedeljk nog minder in de meer zuidelyke landstreeken.
De Vernaaien daarömtrent zyn voor de bewooners der Levant zo onbegrypelyk, als het ys
voor een oostindisch Vorst.
Het aardryk is, de klippige bergen en de eigenlyke woestynen uitgezonderd, vrugtbaar,
brengende meestal, zonder groote bewerking en kosten, de behoeftig- en gerieflykheden
des menschlyken Leevens voort. Boven veele andere landen heeft Turkye eenen voorrang,
wat betreft mcdicinaale kruiden. Ten opzigte van veld- en tuinvrugten kan men
verscheide dingen opmerken. Onder het koren wordt de tarwe en garst voornaamlyk
gebouwd; haver weinig, rogge en wikken in het geheel niet. De garst is, in de warme
landstreeken, smaakelyker, dan in de koude; en, om dat men in de Levant, dagelyks,
versch garstenbrood bakt, (hoewel het de bakkers, rare Tyden uitgezonderd, niet
openlyk mogen verkoopen,) zo is het aangenaam, en komt deswegen, menigmaal, in den
Bybel, als een goed brood voor. De garst is, daar, ook het gewoone voeder voor de
paarden. De Turksche tarwe wordt in alle Provinciën niet gezaaid. Van een soort
Manna, 't welk in Arabie zou vallen, en men in plaats van brood kon eeten, als by de
Israëlieten, weeten de Karavaanen niets, en niemand reist aldaar in hoope, van het te
vinden, zonder den noodigen leeftogt mee te neemen. De Linzen in Egypten zyn de
beste, en de Erweten slegts eene tuinvrugt. Lusthoven met bloemperken, ruime
wandeldreeven, en andere geregelde schikkingen vinden by de Turken geene liefhebbers.
Boomen, die schaduw geeven, toereikend bron- of welwater, (welk laatste in de meeste
Provincien schoon, en in menigte wordt gevonden,) op zyn hoogst eene goede legging,
maaken by hen den grootsten sieraad uit. De Oosterschen zyn ongemeen zorgvuldig, dat
niets van het van hooge bergen na beneden loopende water verlooren gaat, en zy
verstaan de kunst, om het te verdeelen, en na hunne tuinen of velden kunstig te
leiden. De bronnen zyn, zelden, aan kleine plaatzen in derzelver omtrek, maar op
eenigen afstand daarvan daan, waarschynlyk om het water des te zuiverer te hebben, en
om dat de meeste plaatzen tegen de heuvels aan gebouwd zyn. Men draagt thans nog de
groote, met ooren voorziene kruiken op de schouders, zo als in vroeger dagen. (Genes.
XXIV 15.) Niet slegts gemeene, maar ook vrouwen van eenen deftigen rang haalen 'er
water in, vooral aan kleine en min bevolkte plaatzen. De Machinen, om het water uit
laage bronnen, niet diep zynde, te trekken, zyn by de Oosterschen zeer eenvouwdig.
Een grooter of kleiner rad, rondom met waterscheppers voorzien, het welk tot in het
water komt, wordt, door middel van eene omhoog staande schyf, waarin de tanden van
het rad vatten, omgedraaid. Boven uit dezelve gaat een evenredige sterke steng,
eenigzins krom, over het rad heen, waaräan een ezel of paard vast is gemaakt, welke
door zyn trekken het werktuig in beweeging brengt. Het water loopt alsdan in hooge
gemetzelde bakken; (Havuse,) in groote tuinen is, tot dat einde, gemeenlyk, een huis,
in de gedaante van een toren gebouwd, (Esaj. V 2.) en wordt, naar goedvinden, door
buizen, of slegts door de sterke storting uit de Havuse, na de behoorlyke plaatzen
geleid. — Voor 't overige groeit alles, natuurlyk, door malkander. Zy hebben de
meeste, by ons bekende aardvrugten, als salade, witte en bloem-kool, geele en witte
wortelen, radys enz. hoewel die wateriger, dan by ons, pleegen te zyn, maar krulkool
hebben zy in het geheel niet; daarentegen hebben zy Melisanen, eene vrugt van
donkerblaauwe kleur welke byna in de gedaante van groote Komkommers aan taamlyk hooge
staaken groejen, en de Meloenen. Deze zyn van verscheide soorten, waar onder de
water- en Konings-meloenen de beste zyn. De eerste zyn een byzonder Wonder des
grooten Scheppers, welke daar door heeft willen bewyzen, hoe Hy water uit de rotsen
kon voortbrengen. Zy groejen in de schraalste aarde, verbergende in een dikke groene
schel een soort van roodagtige spongieuse stof, die vol is van een heel ongemeen
welsmaakend vogt. Men kan zig niet wel verbeelden, wat dit voor de menschen in de
warme landstreeken, aldaar, voor eene laavenis zy. De Uyen en Komkommers rondom
Smyrna zyn zo zoet en aangenaam, dat men ze, by alle gelegenheden, als lekkerbeeten
raauw eet, en 'er soupen van kookt, alhoewel ze nog niet by die van Egypten komen, en
men zig daarom over de klagten der Israëlieten, van ze te moeten derven, niet mag
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verwonderen. De beste ryst groeit in Egypten, maar wordt, vóór dat hy wordt vervoerd,
met warm water begooten, om hem, buiten 's lands, voor het zaajen onbruikbaar te
maaken. De zo genoemde Turksche, of eigenlyk Arabische Koffi komt uit Yemen, een Ryk
van het gelukkig Arabie, en wordt van Mokka, eene haven van dat land, over de roode
zee na Suez met schepen vervoerd, van daar na Groot Kairo op Kameelen gedraagen, en
vervolgens over den Nyl na Alexandrie, en andere Middelandsche Zeesteden van Egypten
gebragt. Ditzelfde land levert mede het beste Vlas. De Boomwol wordt, in de meeste
Provinciën, als in Natolie, Syrië en Griekenland gebouwd; doch die rondom Smyrpa is
ééne der beste. Zy groeit daar niet op boomen, maar op eene plant, wier zaad tegen
April gezaaid wordt, welke de hoogte eener Elle bereikt; bladen, als die der kleine
Maluwe, maar bykans van eene donkerblaauwe kleur heeft, even als de bloesem insgelyks
zo uitziet, en hierop nooten ter grootte van mispelen draagt, welke in de langte als
in drie afscheidingen verëenigd zyn, welke, wanneer ze volkomen ryp zyn, splyten, en
waaruit de boomwol wordt geplukt.
Onder de boomvrugten zyn de kersen en nooten de onze gelyk. Van Appelen en Peeren zyn
'er noch zo veele soorten, noch zo goed niet, als by ons. Doch onze Bergamotten
kunnen by die van Angora in verre na niet haalen. De Persiken overtreffen wel de onze
in smaak; doch men laat ze daar, zelden, regt ryp worden, maar plakt ze, dikwyls,
vóór den tyd af. De blaauwe Pruimen vind men 'er byna in het geheel niet. Daarentegen
hebben hunne Amandel-, Granaatäppel-, Vygen- en Olyf-boomen hunne voorrangen. De
Pistacieboom hoort, eigenlyk, in Syrië t'huis, even als de Palmboom met zyne dadelen
in Egypten. De laatste wordt by de grootste bette niet dor, en tiert beter in een
zandigen, dan in een vogten grond. De olyfboomen laaten wel, in den winter, hunne
bladen vallen, maar 'er komen wêer andere voort, zo dat ze gestadig groen zyn. (Psalm
XCII 13.) Veele Provinciën hebben bosschen van Eiken- en Pynbomen. (*) Anders vind
men allerwegen Cypresboomen, die by de huizen, Moskeën, en op de begraafplaatzen
worden geplant. De Wynstok wordt veel geplant, en de druiven zyn uitsteekend, en van
verscheide soorten. In Junius en Julius heeft men kleine blaauwe, voorts witte,
alsdan groote blaauwe en witte, en eindelyk bruinroode. Zy duuren menigmaal tot in
Januarius en Februarius van 't volgende jaar. De Turken zelve mogen 'er wel geen' wyn
uit persen, als het welke den Christenen en Jooden alleen, doch niet aan alle
plaatzen, vrystaat; maar zy droogen, by den langen zomer, de wyndruiven, welke by ons
de krenten zyn. Daaruit bereiden ook de Turken sterke dranken van brandewynen, waarin
ze zig, by gebrek van wyn, dronken zuipen. De wynstokken voor de druiven, welke
gedroogd zullen worden, laat men niet hooger, dan een halven voet, maar de andere
tegen de boomen op groejen. De gemeene wyn is daar zo goedkoop, als by ons de
gemeenste bieren. De wyn van het eiland Scopoli is de beste, om hem, met water
gemengd, te drinken; voor 't overige is de muskadellewyn van Tenedos, Smyrna en
Samos, mitsgaders die van 't eiland Cyprus heerlyk. En het aloud gebruik, van
vloeibaare zaaken in ledere zakken te bewaaren en te vervoeren, houdt thans nog
stand; zo als inzonderheid de oly, bykans altoos, in dezelve, van de ééne na de
andere plaats wordt vervoerd.
Onder het tam gevogelte zyn 'er meest duiven, gemeene Hoenders en Kalkoenen. Ganzen
en Eenden vind men minder, en deze smaaken ook zo goed niet, als by ons. Aan
menigerlei wild gevogelte ontbreekt het niet, by voorbeeld, aan Patryzen, wilde
Eenden en Ganzen, en Frankolinen, of een soort van kleine Faisanten. De Tortelduif is
overal, en tegen den Herfst de Bekkasige, een kleine Trekvogel, welke daar het gebrek
van Leeuwerken vergoedt. De Kwartels zyn in Griekenland, en vooral op de eilanden van
den Archipel, in eene ongemeene menigte, dewelke gevangen in azyn worden gelegd, en
zeer wél smaaken. De Ojevaars zyn daar, ineen zeker opzigt, heilige vogels, en de
Zwaluwen genieten eene met de Ojevaars bykans gelyke agting. Niemand verstout zig,
dezelve te schieten, en hunne nesten op en aan de huizen en hofsteden worden voor een
gelukkig teken gehouden. By Constantinopel vind men een soort Duikers of Zeeraaven.
Zy vliegen, in alle saisoenen, op het Kanaal. Dit geschiedt, gestadig, op de
oppervlakte des waters. Om dat men dezen vogel zelden ziet uitrusten; zo hebben hem
de uitlanders, wegens zyn aanhoudend vliegen, den naam van verdoemde Ziel, maar de
Turken dien van Jel-Kowan of Windjaager gegeeven. Hy zwemt heel goed, en duikt ook
onder. Hy leeft meer van de insecten, die over het water vliegen, dan van visschen.
Overdag vliegt hy, steeds, van den mond der zwarte zee tot de Prinsen-eilanden toe,
volgende, by het heen en weder vliegen, de Ebbe en Vloed derzelve. Schaapen met en
zonder horens, en de Geiten maaken het grootste getal onder het tamme vee uit. De
staarten der eersten zyn ongemeen zwaar en vet. Het vleesch van beide, (want het
laatste is, daar, niet zo onsmaakelyk, als wel in Duitschland en elders,) wordt van
de Turken meest gegeeten. By Angora vind men dat soort van Geiten, waarvan de hairen
komen, wélke men by ons Kameels-hair noemd. Dit hair is fyn en glanzig, hangende byna
tot den grond toe. Het wordt niet afgeschooren, maar afgekamd, en wykt, wat de
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fraayheid betreft, niet veel voor de zeide. De Geiten zelve zyn van een redelyk
tammen aart, en slegts middelmatig groot. Zy worden, dikwyls, in de daarby vlietende
kleine rivier gewasschen, en op den daar zynde droogen grond geweid. Worden ze van
daar na eene andere landstreek gebragt; dan veräarten zy, binnen weinig tyds, ten
eenemaal. Rundvee vind men meest aan plaatzen, waar Christenen en Jooden woonen; want
de Turken gebruiken het rundvleesch zo gaarne niet. Verkens zyn nog zeldsaamer, dewyl
noch de Jooden, noch de Turken het vleesch daarvan eeten. Aan Haazen, Rheebokken en
wilde Verkens is ook geen gebrek; maar Herten zyn daar onbekend. De Turksche paarden
zyn goed, om 'er op te ryden, maar niet tot werken, en evenaaren, by aanhoudende en
spoedige reizen, die van Arabie niet. Zy worden ongemeen teder gekweekt. In de
warmste zomerdagen wordt hen, zelfs in de stallen, die buiten dat, wegens de hette,
zo warm als een badstoof zyn geworden, evenwel een dikke wolle deken opgelegd, die
met verscheide riemen om den buik wordt vast gemaakt, ten einde 't lyf tog boven zo
wel, als onder gedekt worde. By winterdag worden 'er wel 2 of 3 opgelegd; maar daar
door worden ook die paarden zo teer, dat, wanneer men 'er slegts één uur op heeft
gereeden, zy een poos, langzaam, rond geleid moeten worden, voor dat men ze in den
stal kan brengen, om dat zy anders, wegens eene verkoudheid, onbruikbaar mogten
worden. En dit is de rede, wanneer ze naar Christen-landen gebragt, en niet zo teer
behandeld en bezorgd worden, dat ze niet lang deugen, maar weldra bederven. Anders
worden ze door de Turken, menigmaal, zo tam gemaakt, dat ze den ryder volgen, op zyn
wenk en stem by hem komen, of wel, zonder vast gebonden te zyn, stil staan. Zy zien
'er voor het oog fraay uit, en laaten zig ligt afregten, om het vuur door te staan,
en ze tot allerleie oefeningen te gewennen. Van de edele Arabische Paarden, (want 'er
zyn ook gemeene,) wil men sedert een paar duizend jaaren de afkomst weeten. Men is
ook, raakend hun onverbasterd soort, redelyk zeker, om dat de merrien, steeds, in het
byzyn van getuigen, worden gedekt. Niettegenstaande de Arabiërs, by het doen van
eeden, juist niet gemoedelyk zyn; zy zyn het egter, in den hoogsten graad, by het
dekken der paarden. Men verzekerd, zelfs, dat 'er geregelde, gerechtlyke
getuigenissen en geslacht-registers van worden gehouden. De Turken ryden doorgaans op
Hengsten, en niet op Ruinen, en zyn goede Paardentemmers. De Buffels trekken den
ploeg. Die zyn hooger, dan onze grootste Ossen, en veel dikker en lyviger, zo, dat ze
taamelyk na monsterdieren gelyken. Zy beweegen zig niet anders, dan door eenen zeer
langzaamen tred; zyn doorgaans aschgraauw of zwartägtig, en hebben, naar proportie,
zeer kleine oogen. Zy trekken mede de Arraba, of zwaare rolwagens met 2 raderen,
welke men ter inzamelinge van het koren, het kaf, en andere huizelyke noodwendigheden
gebruikt. Ter vervoeringe van eigenlyke lasten en koopmansgoederen dienen de Ezels,
Muilen en Kameelen. In klein Asie zyn slegts die Kameelen, welke éénen bult hebben.
'Er zyn verscheide soorten van. De groote, van de Persische grenzen, pleegd men
Turkmansche, naar de Provincie Turkman, ter onderscheidinge van de andere te noemen,
en zyn zeer sterk. Rondom Constantinopel, en op de Asiatische kusten van den Archipel
zyn de kleinste. Zy gaan zeer langzaam, en, niettegenstaande zy wyde schreden doen,
zy moeten egter voor een' weg van 10 uuren den tyd van 15 uuren hebben. Maar komen ze
aan het loopen; dan is dit verbaazend. Onder alle dieren zyn zy het, die minst
uitrusten; en geen lastbeest is zo ligt, en met zo weinig kosten te onderhouden. Zy
kunnen veele dagen honger en dorst lyden. Zy leeven van de bladen der heesters. Op
reis zynde steekt men hen een' prop van gemeenen deeg in den muil, waarop ze wel een'
dag kaauwen, en 'er hunnen honger mede stillen. De groote hebben ongemeen lang en
ruig hair aan den kop, den hals, en aan de gewrigten der pooten. Hun brommen is ten
uitersten onaangenaam, en dikwerf yslyk. Hunne kleur trekt naar het geele en
donkerbruine. Men kan ze niet ten eenemaal tam maaken. Ze zyn niet te betrouwen,
slaande, dikwyls, met hunnen langen hals naar iemands hoofd en armen; alhoewel hunne
dryvers taamlyk daartegen zyn beveiligd. By het belaaden moeten ze knielen, en 'tot
den grond toe nederhuiken. Iets byzonders is het, dat ze, zelfs geslagen wordende,
niet opryzen, byaldien de last grooter is, dan de natuur en sterkte der Kameelen
medebrengt. Het één wordt aan des anderen zadel, door middel van een lang en sterk
touw, vast gemaakt. De kleine draagen niet wel boven zes honderd, en de groote boven
duizend ponden. By het reizen zyn ze niet voort te krygen, zoo niet een mensch of
dier, als een paard, muil of ezel vooruitgaat. Fluit de dryver voor de eerste maal,
en trekt hy aan het om den kop vast gemaakte halster; dan vallen ze op de knien:
wordt zulks nogmaals herhaald; dan vallen ze volkomen op den grond: geschiedt dit ten
derden maale; dan staan ze op. Om ze bytyds daartoe te wennen, zo buigd men hunne
pooten, wanneer ze ter waereld komen, onder het lyf, en laat hen eenige dagen in deze
houding. - Van wilde dieren is 'er een soort groote en gulzige Vossen, welke men
Schakals noemt, die 's nachts, dikwyls, by veele honderden, onder een gehuil als dat
van honden en katten, op roof uitgaan, en zig, deswegen, na de dorpen begeeven; waar
door men de gemaklykheid, om 'er een goed getal van te vangen, in de Historie van
#17820101

26 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782
1515

1520

1525

1530

1535

1540

1545

1550

1555

1560

1565

1570

1575

Simson kan ophelderen. (Rechter XV 4.) Ook heeft men daar Hyaenen, grooter, dan de
Schakals, zynde een middenslag tusschen Vossen en Wolven. Beide delven, menigwerf,
met hunne pooten, de begraaven menschen-lyken op, en verslinden ze; verscheuren zelfs
de zwakkere dieren; en, daar anders de Schakals voor de menschen bevreesd zyn, zo
vallen de Hyaenen ze zelfs wel aan. Ze zyn wel niet zo hoog als de wolven; maar hunne
hairen zyn ruiger, en met groote zwarte plekken getekend. De Ouden meenden, dat de
ruggraad der Hyaenen, even als die der Krokodillen was, en geene gewrigten hadt; maar
Russel, die gelegenheid hadt, om 'er één te ontleeden, vondt 'er geregelde gewrigten
aan, als by de honden. Het vel der Schakals gebruiken, daar, de gemeene lieden, even
als by ons de Voornaamen de pelsen van andere vremde dieren. — Zelden worden, daar,
de groote bergen uitgezonderd, Tygers, en nog zeldsaamer Leeuwen gevonden.
Aan groote en kleine Hagedissen van menigerleie soorten ontbreekt het niet. Daartoe,
behoort de Kameleon, welke zig slegts, door eenen hoogeren rug en langere pooten,
daarvan onderscheid. Hy kan den kop niet afzonderlyk zonder het gansche lighaam
beweegen. De Insecten vangt hy met zyne kleeverige tong. Deze steekt hy naar dezelve,
wanneer ze vliegen, taamlyk lang, maar zo schielyk uit, dat men het zelden kan zien.
'T merkwaardigste aan dit dier is de verandering der kleur, welke naar gelange van de
verscheidenheid der voorwerpen wordt gezien. Alhoewel hy de donkere kleuren ligtst
aanneemt, en dus bruinägtig, groen en zwartägtig uitziet; zo zyn egter deze kleuren,
gemeenlyk, met witte en roode vlakken gemengd. Wanneer hy in de vryheid is; dan zyn
de aangenomen kleuren leevendiger, dan wanneer hy opgeslooten is. In den slaap worden
ze niet veränderd, en dood zynde worden ze vaal. Zy hebben ongemeen vuurige oogen. —
Scorpioenen vind men aan veele plaatzen, en Slangen van verscheide, doch geene
buitengemeene soorten. Schildpadden loopen allerwegen, op de bergen, vry in een
groote menigte, om dat de Grieken en Turken ze voor onrein houden; maar ze zyn niet
groot, en men zal niet ligt eene vinden, wier' schild in den omtrek meer, dan ééne El
bedroeg. De by ons gewoone Insecten zyn daar mede, en worden, in zekere saisoenen,
zeer lastig. Weshalven men onder een muggenet moet slaapen. Dit is een naar het bed
geschikt deksel van zeer dun lynwaat, boomwol of zyde, het welk als een Sak het bed
bedekt, dat men, ten einde de muggen 'er overdag niet in vliegen, aan het hoofdenend, wanneer het op twee stangen hangt, zamentrekt, maar anders oprolt, en
zamenknoopt. - De Weegluizen zyn, in de meeste huizen, een groote plaag.
De Wateren hebben, over het algemeen, een' overvloed van mosselen en visschen, waarby
de zeevisschen boven die uit de rivieren, om den smaak en de gezondheid, den voorrang
hebben. De meeste zyn van de by ons bekende soorten, als Aalen, Baarsen, enz. Maar
anders is 'er ook een menigte, die in de noordelyker Zeën niet gevangen worden. Doch
de Zee-lier (rouget) van de beste soort, en andere soorten zyn, inmiddels, ook aan de
oevers der Middelandsche Zee niet onbekend. De Zwaardvisch wordt by Constantinopel
gevangen, hebbende zyn' naam daarvan, om dat het neusbeen, naar gelange der grootte,
twee of meer voeten, in de gedaante van een zwaard, uitsteekt. By Alexandrie zyn de
Zee-esschen, waarvan men de in lange en ronde stukken gedroogde kuit krygt, welke men
Butarako noemd. Behalven de groote Zeekreeften, zyn 'er nog 2 soorten van. Die by de
Grieken σακος (Stakos) genoemd wordt, is grooter, ja wel by de anderhalf voet lang,
met spitse steekels of schaaren voorzien, en smaakt ook beter. De kleinere is een
middenslag, en draagt den naam van Languste. Van Krabben vind men niets slegts de
grootere, maar ook de kleinere, of zo genoemde Taskrabbe. Oesters worden by Smyrna,
Mytilene, en in 't Kanaal, maar de grootste en smaakelykste by de Prinsen-eilanden
gevischt. Onder de Zeedieren vind men in den Archipel en het Kanaal van
Constantinopel, inzonderheid de Dolphyn. Daarvan ziet men, vooral by stil Wêer,
geheele schaaren, welke daarheen trekken, waar de wind en storm van daan zullen
komen. By zulke togten pleegen zy, met een groot geweld, in de hoogte te springen, en
boogswyze zig weder in het water te storten. Zy komen digt by de schepen,
verlustigende niet slegts de zeelieden, maar onderregtende hen ook als van den
opkomenden wind. Hoe wonderbaar is niet de Schepper in zyne werken!
Wegens de groote hette zyn de meeste ziekten van een korten duur, en veele onzer
langduurige ziekten vind men in klein Asie bykans in het geheel niet. Hiertoe brenge
ik, by voorbeeld, de Waterzugt, het Podagra, de Teering, enz. De vrouwen worden daar
ligter verlost, dan in de Noordelyke Landen, en ook eerder wêer hersteld. De Pokken
regten, hier en daar, onder volwassenen zo wel, als jonge lieden, in zekere jaaren,
eene yslyke slagting aan. Hoewel het inënten derzelve in klein Tartarie, als mede op
menige eilanden van den Archipel gebruiklyk is; 't vondt egter, tot myn' tyd toe, nog
geene plaats op het vaste land, De Mazelen zyn zo algemeen, en ook zo schadelyk niet,
als by ons. De Koortsen zyn een gemeen Kwaad, en de heete, vooräl die in den Herfst
heerschen, maaken weldra een einde van des menschen Leeven. Aan beroerten sterven ook
veelen. De roode loop is 's zomers, vooräl by het eeten van onrype vrugten, zeer
gemeen. Van de Hypochondrie worden zeer veelen geplaagd, welke door het veel zitten
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der menschen, inzonderheid by de heete saiaoenen, waarschynlyk. wordt veroorzaakt. De
vrouwen zyn voor de hysterische toevallen (opstygingen) zeer bloot gesteld, welke by
haar, dikwyls, tot uitzinnigheid (Mania) overslaan. De sterke hette der zon, en het
menigvuldig, door den wind opgeheven fyne stof maakt ook veel blinde menschen,
waarvan 'er in eene eenige stad van de Levant, menigmaal, meer zyn, dan by ons in
geheele Provinciën. Zeldsaamer, doch niet heel vremd, is de Melaatsheid, waarmee de
menschen op de Syrische kusten, het eiland Kandia, en elders worden aangestoken, en
welke zig, door den langduurigen ommegang en het aanraaken, aan anderen mededeelt,
waar by het vleesch allengs verteert, zo, dat niets, dan vel en beenders, over
blyven, maar waardoor ook zelfs de huid, by eenen viezen uitslags weggevreeten wordt.
De menschen kunnen 'er wel 10 jaaren en meer aan lyden, en menigmaal daarby nog
werken, en gaan en staan. De Melaatsen leeven, te Smyrna en elders, met andere
menschen zamen, of houden zig, wanneer de Kwaal heel erg worde, aan de wegen op, om
te kunnen beedelen. Waar 'er veelen zyn; daar pleegen ze zig by malkander, en van
andere menschen afgezonderd, doch teffens aan plaatzen te houden, waar ze gevoeglyk
kunnen beedelen.
Het grootste Kwaad van allen is de Pest. Deze maakt de volkrykste lieden tot
woestynen, en de landstreeken tot woeste plaatzen. By myn negenjaarig verblyf te
Smyrna heb ik, in de jaaren 1759, 1760, 1762 en 1765, algemeene pesttyden beleeft, de
minder algemeene niet mede gerekend. Meestal waren 'er, by het einde derzelven, 15
tot 20 duizend inwooners minder, dan voorheen. In de maanden, Mey, Junius en Julius,
woedt dit Kwaad heftigst, en dagelyks plagten, alsdan, tusschen de 60, tot 300 dooden
toe, te worden begraaven. Te Constantinopel spreekt men eerst van de Pest, wanneer 't
getal der menschen, aan dezelve gestorven, by de 4 of 5 honderd bedraagt, en, wanneer
'er meer, dan 1000 menschen, dagelyks, worden weggerukt, dan wordt het eene groote
Pest genoemd. Wat betreft den aanval der Pest; men wordt, by enkele menschen, wegens
de anders verschillende omstandigheden en toevallen haarer uitbersting, dikwyls in de
war gebragt, en, vooral in het begin, zyn de kenmerken meestendeels onzeker, en naar
het uiterlyke, menigmaal, min gewigtig, en niet gevaarlyk. Anders wordt hy, die 'er
van aangestoken wordt, een zonderlinge hoofdpyn gewaar. De ruggraad doet hem zeer, en
het gansche lighaam verliest als alle kragten. Hierop volgt een sterke Koorts, welke
de menschen in raazerny doet vallen, en waarin hy ook, by eene zeer kwaadaardige pest
sterft. Het byzondere dezer ziekte is de werking op de ziel des Lyders; want op het
oogenblik wordt hy moede- en troosteloos. Naa den dood berst alsdan de pestbuil uit.
Maar is de pest zo heftig niet; dan geschiedt zulks vóór den dood. Alles gaat zeer
schielyk hierby toe. By eenigen is ziekte en dood bykans in een oogenblik, by anderen
in eenige uuren, op zyn hoogst in 3 dagen. De builen breeken, meestendeels, aan de
zagte deelen des lighaams uit; nu eens is 'er maar ééne, dan wêer zyn 'er meerdere.
Daar zyn heel kennelyk twee soorten van. By de kwaadaartige is geene geneezing te
hoopen; by de zagtaartige is de Lyder nog wel 40 dagen in doodsgevaar. De goede soort
van builen wordt, wanneer ze behoorlyk ryp geworden is, geopend, waaruit alsdan een
stinkende Materie vloeit. In die 40 dagen moet een strenge Diëet worden gehouden, en
byaldien de Lyder alsdan iets van vleesch, visschen, boter, oly, eyeren enz. mogt
nuttigen; dan berst eene andere pestbuil uit, waaraan hy, zonder hulp, een kind des
doods is. Ryst, kruiden, gerstendrank enz. zyn deszelfs eenig voedzel, — Men heeft
opgemerkt, dat melaatzen, en menschen, met vuile uitslagen behebt, voor dit Kwaad
taamlyk veilig zyn. — Zo lang als de Pest regt woedt, houden gemeenlyk alle andere
ziekten op, of veräarten in dezelve. Maar, wanneer zy, en vooral de Pokken, beginnen,
en zig verbreiden; dan ziet men dit als een voorteken der ten einde loopende pest
aan.
Wie de pest eens heeft gehad; is 'er, daarom, op een anderen tyd, niet vry van. Daar
zyn voorbeelden, dat menschen, die ze twaalf en meerder maalen hadden gehad, 'er
eindelyk nogtans aan zyn gestorven. Ja hy, die ze eens heeft gehad, is, in een zeker
opzigt, voordezelve vatbaarer, dan een ander. Zulk een kan zelfs, dikwyls, vooruit
weeten, wanneer eene Pest zal ontstaan; want hy heeft aan de gehad hebbende pestbuil
eene scherpe, steekende, en met onrust gepaard gaande aandoening. Maar heeft iemand
by de gewoone pestbuil ook eene andere gehad, die men Karbonkel noemd, en is hy van
beide geneezen; dan gebeurt het zelden, dat zodanig een de Pest wêer krygt. Zulke
menschen pleegen ook, daarvoor niet meer te vreezen, of zig in agt te neemen.
Geneesmiddelen tegen dit Kwaad hebben geene plaats. Voort in 't begin pleegd men,
eenen met de Pest besmetten een sterk zweetuitdryvend middel te geeven, om het ryp
worden en doorgaan der puistbuil te bevorderen. Is deze nu van een goed soort; dan is
de opening derzelve, en een goede Diëet de weg, om wêer hersteld te worden. By het
gevoelen van 't Gemeen, welk het drinken van zyn eigen water als een middel voor de
Pest aanmerkt, denken de verstandigen zekerlyk anders. Het is natuurlyk, dat een
reeds zo zeer bedorven vogt het Kwaad nog moet vermeerderen. Weshalven de regtschapen
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Artsen dit ook afkeuren, en het, met recht, voor een ongegronden waan van het vuile
Gemeen houden. Anders worden knoflook, gebrande wateren, wyn, azyn, en sterk
wierooken voor goede behoedmiddelen gehouden. Dronkaarts ten minsten worden niet ligt
weggerukt.
De Pest deelt zig van de ééne plaats, zeer schielyk, aan de overige landen des
Turkschen Ryks mede; want men weet, daar, van geene afsluiting der besmette plaatzen.
Voor 't overige is dit Kwaad als een vuur. Niettegenstaande het gansch niet, zo veel
men merken kan, door de lugt voortgezet wordt, want die blyft in Turkye zo gezond,
als voorheen; zo is beter de reuk of het aanraaken van besmette perzoonen en zaaken
voort gevaarlyk, daar hy, voor 't tegendeel, welke zig daarvoor wagt, onaangetast
blyft. En, om dat de mededeeling zo ongemerkt geschiedt, zo hadt David gelyk, wanneer
hy zegt, (Psalm XCI. 6.) dat de pestilentie in de donkerheid wandelt. Door alles
steekt de Pest aan, brood, hout en vloeibaare zaaken uitgezonderd.
Het begin, voortgaan en einde van dit Kwaad is onzeker. Dikwerf begint het in den
Herfst, maar meestal in den winter; neemt in de Lente toe, en houdt omtrent by de
groote hette in Julius op. Tegen St. Jan is meestendeels het einde, ten minsten de
vermindering der Pest, vooral in Egypten. Daaröp maaken niet alleen de Levantsche
Christenen, maar ook de Muhammedaanen staat. — De ondervinding leert, dat de Pest,
uit de Zuidelyke en Oostelyke Provinciën des Turkschen Ryks voor de Noordelyke
gevaarlyker is, dan wanneer ze zig uit deze aan geene mededeelt. Uit dien hoofde is
de Egyptische en Syrische voor den Archipel, voor Natolie en Rumelie geduchter, dan
die van Constantinopel en Smyrna in Egypten en Syrië; ja de Smyrnsche te
Constantinopel gevaarlyker, dan die van Constantinopel te Smyrna. De Egyptische Pest
pleegt uit Ethiopien te komen, en is voor Egypten geducht. — De invloed der
aardbeevinge op de Pest, om van deze of een einde te maaken, of wel ze te
vermeerderen, schynt, by naauwkeunger waarneemingen, meer een lands-vooroordeel, dan
iets wezenlyks te zyn. —- Vreeslykst is ze, wanneer ook de dieren, by voorbeeld,
honden, katten, enz. aan pestbuilen sterven, even als eertyds in Egypten. Exod. IX.
3. De Grieken, alsmede de bewooners der Levant stellen zig, by hun waangeloof, de
Pest als een vervaarlyk gedrogt voor, het welk, naar het zeggen van eenigen, juist op
den middag, maar volgens anderen 's nagts te vooren komt, en zigtbaar wordt. Veelen
willen zelfs beweeren, dat ze de huizen, waar ze eene slagting maaken wil, met een
onuitwischbaar merk tekene.
Vraagd men na de oorzaaken, waarom dit Kwaad, de Pest, zo dikwerf, in Turkye woede?
dan kan men onder andere ook de volgende opgeeven. Uit de verrotting wordt zy
zekerlyk geteeld. Ongezonde spyzen; morsigheid, wel niet in de vertrekken, maar
nogtans op de pleinen en straaten; overmaatige vrees, die men 't begin der Pest kan
noemen; schrik, en eene plotselyke werkeloosheid des lighaams, waar door de
uitwaaseeming wordt belet; dit alles onderwerpt de menschen wel, gestadig, meer en
meer aan de Pest. Doch de voornaamste rede is deze, dat de verbreiding nimmer wordt
gestuit. De besmette huizen, plaatzen en landschappen worden nooit afgeslooten; noch
de besmetting onderhevige dingen, als kleederen, bedden, enz. nimmer verbrand, onder
de aarde bedolven, of behoorlyk gezuiverd, maar openlyk verkogt, of, byaldien het
erfgoederen zyn, zelfs wel in kisten en kasten weggeslooten, en eenige maanden of
jaaren daarna wêer voor den dag gehaald: en zo breekt de Pest wêer van nieuw uit. Dit
redeloos gedrag rust op 't gevoelen der Muhammedaanen nopens een volstrekt noodlot,
zo dat, het geen geschiedt, geschieden moet, wat men ook moge doen of te werke
stellen. En dit is ook de rede, waarom geen Muhammedaan eene besmette plaats of huis
schuwt. De Pest is in zyne oogen niets anders, dan pylen Gods, die 't voorgetelde
doelwit troffen; zo dat het daarom vrugtloos zy, dezelve te willen ontgaan. - Voor 't
overige wilde ik ook hierby de spooren van Gods Voorzienigheid, by de Hemeltergende
zonden der inwooners dezes Lands, erkennen.
De Europeërs zyn voor dit Kwaad niet ligt bloot gesteld. Hunne leevenswvze beveiligt
hen mogeiyk daartegen. Daarby is hunne voor-zigtigheid ongemeen groot, (*) Wanneer de
Pest eenigzins de overhand neemt; dan sluiten ze zig in hunne huizen op, of vlieden
na het land. Zy laaten in hunne huizen niets komen, wat niet door een sterk berooken,
door azyn of water kan gezuiverd worden. De koophandel wordt alsdan meestal
afgebroken, of wel slegts op den afstand van eenige schreden gedreeven. Alle
byeenkomsten worden gestaakt; en de Protestanten sluiten hunne Kerken, maar de
Roomschen zelden de hunne, en de Christenen op het land de hunne nooit. Doch wat my,
in dit opzigt, altoos vremd voorkwam, is dit, dat evenwel, in de yselykste pesttyden,
de Engelschen, de Hollanders, de Zweeden en Deenen, de Waaren in hunne schepen
laaden, en het egter zeer zelden gebeurt, dat ze besmet worden.
De aardbeeving is geen minder groot ongemak in Turkye. Al is het, dat zulks mede in
andere Landen, als Portugal, Italië enz. heersche; 't schynt egter, daar als t'huis
te hooren. Men kan het, menigmaal, vooräf weeten. Wanneer de Zon, by helder Wêer,
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roodagtig schynt, de lugt zwoel, en daarby geen wind is; dan is dit een kwaad
voorteken. Vóór de aardbeeving zelve gaat een byzonder ruisschen, en, wanneer ze
sterk zal worden, een gedruis vooräf. Daar zyn twee soorten van aardbeevingen. De
eerste, en niet zo schadelyke is, wanneer ze als golfswyze, of naa malkander volgend
onder de aarde voortgaat; maar de andere, als de vreezelykste is, wanneer de aarde,
by horten en schokken, om hoog ryst. De duurzaamheid daarvan is, gelyk bekend is,
zeer verscheide, en gemeenlyk blyft het niet by eens. Een verschynzel in de waereld
is niet wel yslyker, dan dit. De schrikkelyke aandoening, daardoor veröorzaakt, wordt
zo wel by menschen, als dieren gezien. Weshalven ook de H. Geest, in de gewyde
bladen, geen gepaster teken nopens de vreeslykheid van het einde der waereld noemen
konde, dan by datzelve van aardbeevingen te gewaagen. — De wonden, welke men,
mogelyk, by eene aardbeeving krygen mogt, worden, naar het gegrond of ongegrond
gevoelen van veelen, voor ongeneesbaar gehouden. Dit zullen wy niet verder
onderzoeken, maar zeggen eeniglyk, dat, zoo 'er al iets aan is, de bezwaarlyk
gemaakte geneezing wel daarvan daan mogt komen, dat de schrik in het bloed slaat, en
dit tot zyn gewoonen loop niet wêer gebragt kan worden. — Wie anders eenigzins, by
eene aardbeeving, bedaard van geest is, die neemt de wyk onder den styl eener deure,
ten einde voor het na beneden vallend hout en steenen te zyn beveiligd. En dit is ook
de rede, dat men de huizen, zo veel mogelyk is, ligt en digt bouwd, op dat ze, by
eene aardbeeving, des te meer toegeeven, en niet zo schielyk mogen instorten.
Nademaal zig de wyze van bouwen in een land, gemeenlyk rigt naar de lugt, de
lugtstreek, den grond, en andere natuurlyke omstandigheden; zo schynt ook, hier, de
beste plaats te zyn, om 'er van te spreeken. In de steden en op de dorpen is zy,
allerwegen, ongeregeld. De straaten in de steden zyn zeer naauw, en doorgaans niet
over de twee tot vier ellen breed. Men zoekt zig, daardoor, tegen de hette te
beschermen, en den zo sterken zonneschyn van de straaten te weeren. Men heeft ook
geene breede straaten noodig,omdat 'er geen rytuig in gebruik is, maar de lasten door
menschen of dieren, te weeten ezels, muilen of Kameelen, worden gedraagen; en, wie
niet te voet gaat, op ezels of paarden rydt, en voornaame vrouwen, op zyn hoogst, zig
in Tachtaravans, een soort van rosbaaren, laaten draagen. — De huizen zyn, nooit,
regelmaatig gebouwd; een gedeelte daarvan is twee, een ander meer verdiepingen hoog.
'T kan ook niet anders wezen: want, de groote en openbaare gebouwen uitgezonderd,
geen huis wordt naar een vooraf gemaakt ontwerp opgetrokken, en de deelen in hun
geheel worden, vóór de daadlyke opregting, niet klaar gemaakt, maar men bouwd by
stukken, waar de gedagten, by het begin van een nieuw deel, kunnen veranderen. Doch
overtreffen, menigmaal, de natuurlyke stand met den ongedwongen aanleg der huizen, de
daaraan gebragte versieringen, de rondom geplante boomen en de tuinen, als mede de
fonteinen onze met kunst bewerkte regelmaatigheden. In groote huizen vindt men
gewoonlyk baden, welke uit twee of meer vertrekken bestaan, boven met lood gedekt,
van binnen verlicht, en met bekken, buizen en alle gemakken voorzien. - Van pragt in
het bouwen onthouden zig de Turken, om dat die, naar hunne gedagten, het kenmerk van
een opgeblaazen en onmaatig hart is, het welk zig, in dit Leeven, als een bestendige
wooning beloove. Zy vergenoegen zig, wanneer ze slegts, als reizigers in herbergen,
tegen roovers en kwaad Wêer zyn beveiligd. (*) De meeste huizen, vooräl der zuidelyke
Provinciën, hebben, in fstêe van daken, Terrassen; dit zyn in het midden, of aan de
ééne zyde eenigzins verheven platten, teneinde 't regenwater des te ligter moge
wegloopen. Rondom dezelve loopt eene leuning. Op dezelve gaat men wandelen, en slaapt
'er ook 's zomers op; het welk ten regten verstande veeler schriftuurplaatzen dient.
— In het midden hoofd-deel van groote gebouwen is, ter hoogte van één of twee
trappen, eene groote naar het voorhof geheel open Zaal, waaruit men over de galery in
de voorplaats zien kan. Deze open Zaal is, zekerlyk, het ανωγεον en υπερωον in den
Bybel, welke tot allerhande plegtige gebruiken diende, Marc. XIV. 15. Hand. I.13. IX.
37. XX. 8. en waar ook, waarschynlyk, Christus wierdt verhoord; zo dat hy Petrus,
beneden in het voorhof konde zien, Luc. XXII. 61. Door middel eener groote poort komt
men, van de straat, in de voorplaats, en van deze gaat de trap na boven.
By middelmaatige huizen is ten minsten één voorhof; by voornaame zyn 'er wel twee. —
De onderste verdieping wordt, byna altoos, tot pakhuizen, stallen en kelders
gebruikt: in de tweede en hoogere verdiepingen loopt, van binnen, eene Galery als een
Balkon rond, die door het dak van 't huis gedekt wordt, en voor een wandelplaats, als
mede om versche lugt te scheppen, zeer goed is. Deze leidt ook, meestendeels, tot
alle vertrekken. In dezelve is een dubbelde rey vensters. De onderste, die redelyk
laag, en juist niet groot zyn, pleegen zelden glasruiten te hebben, maar slegts een
meer of minder naauw traliewerk, en zy dienen alleen, by het zitten op den Sopha,
voor het uitzien: de bovenste, waardoor eigenlyk het licht in de vertrekken valt, zyn
nog kleiner, van verscheide gedaanten, en menigmaal met glas van verscheide kleuren
bezet. Middelmaatige vertrekken hebben dus, zomwylen, meer dan 20 Vensters. — Der
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Turken opene markt- of koopplaatzen in de steden, waarop zy, even als ook de
Christenen en Jooden, hunne Waaren te koop stellen, worden genoemd Basars. Elke tak
van negotie heeft zynen byzonderen, hem aangeweezen Basar. Daarheen brengen de
verkoopers hunne Waaren; het zy dan, dat zy dezelve in winkels opsluiten, of ze 'er
alleen op marktdagen heen brengen, en, wanneer zy ze niet kunnen verkoopen, wêer mede
terug neemen. Hierom zegd men: de prys des Basars, of de Coers, zy zo of zo hoog. De
Besestane, een soort van Hallen, zyn de eigenlyke winkels, waarin allerlei goederen,
als mede van goud en zilver verwerkte zaaken enz. verkogt, en welke aan kooplieden,
handwerkslieden en kunstenaars worden verhuurd. Ze zyn, uit vrees voor brand, van
steen opgehaald en verwelfd, met yzere deuren voorzien, en met koepels overdekt, waar
door het licht valt. Dewyl 'er elk zyne Waaren in laat; zo worden ze 's nachts
geslooten, en door byzondere daartoe aangestelde waakers bewaakt. Elke natie en elk
soort van Koopmanschap pleegt daarin haare byzondere plaatzen, of wel in groote
steden haare afzonderlyke Besestane te hebben. Hiervan verschilt niet veel de
Tscharsu, zynde eene menigte van aanëen gebouwde winkels, zo wel voor handwerkslieden
voor hunne werken, als ter verkoopinge van Waaren, in een soort van straaten, welke,
dikwyls, boven met luifels tegen den regen en zonneschyn zyn beschermd. — Voor 't
overige is de brand in Turkye een vreezelyke zaak. Want, daar de straaten naauw, de
woonhuizen, wegen de aardbeevingen, zeer ligt van hout opgebouwd, sieraadshalve met
tapyten behangen, en met houte galeryen voorzien zyn; dan ook nog al het houtwerk met
menigerlei olyverwen is bestreeken; zo brandt, vooral in de zomermaanden, alles als
stroo weg, en de Turken beezigen geen ander middel, om den brand te blusschen, dan
dat ze een groote menigte huizen rondom omver laaten haalen. Vermits daarby nu veel
te rooven is, en de Janistaaren, by het lesschen van brand, voornaamlyk worden
gebruikt; zo pleegen zy dien zelfs menigmaal te stigten, en by het blusschen langzaam
te werk te gaan.
(*) By myn negenjaarig verblyf te Smyrna was het ys in eene rivier slegts 2 dagen zo sterk,
dat 'er menschen op konden staan. De sneeuw lag, zelden, op het platte land zo lang.
(*) Het Kaf is 't wintervoet voor het vee; want in het Qosten wordt geen hooy gewonnen.
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(*) Het brandhout wordt, aan veele plaatzen der Levant, by voorbeeld te Smyrna en Jerusalem,
naar het gewigt gekogt en betaald.
(*) De meeste Christen-natien hebben, te Constantinopel, Smyrna, alsmede aan andere plaatzen,
hunne Hospitaalen met de noodige oppassers, waarin zy hunne, met de Pest besmette, vooral arme
Geloofsgenooten, mitsgaders de vremdelingen pleegen te ontvangen.
(*) Volgens de bouwwyze der Oosterschen kan men Dan. VI. 11. zeer natuurlyk ophelderen. Daar
leest men, dat Propheet Daniël in zyn zomerhuis (zo heeft de Luth. overzetting, in de Nederl.
staat opperzaale,) open vensters tegen Jerusalem aan gehad hebbe. Dit is of een naar de
Oostersche, thans nog gebruiklyke bouwwyze, van één of drie zyden opene, aan het huis
aangebouwde zaal, wier dak op pylaaren rust, of een, aan een verheven plaats aangelegd, en van
alle vier zyden open zynde Lusthuis, het welk men daar Kiosk noemd.
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§. V. Van de steden in het algemeen, waarvan in de Openbaaring van Johannes,
Hoofd, II. en III, wordt gesproken, en van Smyrna in 't byzonder.
Smyrna is een taamlyk groote plaats. Zy is, gelyk men weet, ééne der 7 steden,
waarvan Openb. II en III wordt gesproken: want de Bybelsche naam, Gemeente, mogt haar
niet wel toekomen, gemerkt die met de beschryving van Openb. II. 8—10. zeer mogt
verschillen. Inmiddels schynt nogtans de lof, die daar gevonden wordt, de rede te
bepaalen, waarom ze verschoond, en tot den huidigen dag toe overgebleeven is. Oorlog,
Pest en Aardbeeving hebben haar menigmaal bezogt, ja te eenemaal verwoest; maar dit
niettemin is ze, gestadig, op nieuw wêer opgekomen: daar de andere plaatzen, waarvan
in de gemelde Hoofdstukken der Openbaaring wordt gesproken, meestal een puinhoop zyn
geworden. — Ephezen, by de Turken Aja'saluk, wyst nog wel eene overgroote menigte van
overblyfzelen der oudheid, in gesloopte Kerken, waterleidingen, schouwplaatzen,
andere gebouwen, en gebroken pragtige pylaaren; doch 't is thans niet eens meer een
dorp, en de staande stukken en brokken van den Tempel der Diana, beneffens die van
eene oude St. Jans-kerk zyn slegts de schuilplaats der herders met hun vee. De
Kandelaar des Euangeliums is van deze plaats geheel en al geweerd- (Openb: II 5.) —
Pergamus is, thans, een soort van een vlek, bykans onder zyn ouden naam; desgelyks
Thyatira, onder den naam van Akhifar, hetwelk byna alleen van Turken bewoond, en waar
zeer veel boomwol wordt verzameld: Sardis is een gemeen dorp, de puinhoopen van oude
gebouwen uitgezonderd, het welk zyn' naam verkort behouden heeft. Philadelphia, by de
Turken Ala-Kair, is niet beter, alhoewel de Christenen aldaar, naa Smyrna, de
bloejendste Gemeente onder de steden, waarvan de Openbaaring spreekt, uitmaaken, en
dus ook den beloofden zegen ondervinden. (Openb. III 9, 10.} Maar Laodicea ware
geheel verdweenen, zoo niet eenige opschriften op steenen de voorige legging dezer
plaatze, gevallig, hadden aangeweezen. Het is dus uit den mond gespouwd van hem, van
wien de stigting en omkeering der menschlyke gebouwen afhangt. (Openb. III 16.) De
Turken noemen het Eski-Hifa'r.
Smyrna draagt by de Turken den naam van Ismir, en ligt aan den zo genoemden
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Smyrnschen Zeeboezem. Het is, voor een zeer groot gedeelte, tegen de bergen, als een
Amphitheater, gebouwd, op wier top nog een oud Kasteel wordt gevonden. Aan zommige
plaatzen zyn oude, aan andere nieuwe muuren; aan andere leeme wanden, en aan veele is
het heel open. Aan de noordzyde loopt de Meles. Hoewel van deze, in de oude Historie,
gewag gemaakt wordt; zo blyft egter, in den Zomer, naa dat hy eenige tuinen heeft
bespoeld, naauwlyks een kleine arm over, welke voor de moolens, bleeken en verweryen
genoegzaam is. De stad vervat, waarschynlyk, meer dan honderd duizend inwooners, en
ze is de sterkste Koopstad van de zo genoemde Levant. Men moet als zelf aan deze
plaats wezen, wil men een juist denkbeeld van het gewoel der menschen ter zaake van
Koophandel vormen. De Karavaanen en de Scheepvaart veröorzaaken zulk eene
leevendigheid, te water en te land, dat zig 't beschouwend oog daaraan pas kan
verzadigen. Een Kadi is de Opper-, en een Moslin de Onderbevelhebber der stad. Men
vind hier byna alle natiën der waereld, welke door haare kleeding en Godsdienst
onderling verschillen.
De Grieksche Kerk is, onder de Christen-gezindheden te Smyrna, de sterkste. Zy heeft
éénen Bisschop, onder welken 12 Aartspriesters staan, een groote menigte van
Diakonen, en veele uitlandsche Kerklyke Perzoonen, welke de vryheid insgelyks hebben
verkreegen, om verscheide godsdienstige daaden te verrigten. Zy heeft 2 Kerken,
waarvan de grootste, aan den H. Photinus gewyd, in het jaar 1763 afbrandde; en de
kleine draagt den naam naar den H. Georgius. De eerste was in het jaar 1777 nog niet
weder herbouwd, en 'er wierd getwyfeld, of ze wel ooit wêer herbouwd mogt worden.
De Armenische Kerk wordt mede door één' Bisschop, en 12 Aartspriesters bediend. Deze
Christen-gezindheid is, daar, in verre na zo sterk niet, als de Grieksche, en heeft
maar ééne Kerk.
De Roomschen hebben één' Bisschoplyken Vicaris, en 3 Kerken, waarvan de ééne den
Franciscanen, de tweede den Kapucynen, en de derde den Jesuiten toebehoort. De
Kapellen in de 1 eerste wierden, by den brand 1763, sterk beschadigd, maar die van de
Jesuiten te eenemaal in de asch gelegd. De herstelling van de Kerken der Franciscanen
en Kapucynen heeft, wegens de strengheid der Turken, niet eerder, dan in het jaar
1776, kunnen geschieden; maar de geheel afgebrande Kerk der Jesuiten zal, naa de
gevolgde vernietiging huns Ordens, niet wêer herbouwd worden, hoewel 't waarschynlyk
is, dat zy hunne goederen, vervolgens, in rust zullen mogen genieten.
De Protestanten hebben, meestendeels, by de Consuls hunne Kapellen, waarvan 'er drie
zyn, te weeten de Engelsche, Hollandsche en Duitsche. De Christen-natien, zo wel van
de Europeërs, by voorbeeld de Engelschen, Hollanders, Franschen en Italianen, als van
de Christenen dezes lands, naamlyk de Grieken en Armeniërs, hebben Gasthuizen,waarin
de zieken, vooral die met de Pest besmet zyn, gedaan en bezorgd worden.
De Jooden daar ter plaatze zyn, voor het grootste gedeelte, nakomelingen van hen, die
weleer uit Portugal en Spanie wierden verdreeven. Hun getal beloopt meer, dan twaalf
duizend, en zy hebben 7 Synagogen.
Het getal der Turken beloopt op 40 of 50 duizend. Hunnen Eerdienst neemen zy waar in
een groot aantal van Moskeën. Des zyn aldaar, gelyk in de meeste grootste plaatzen
van Turkye, drie godsdienstige dagen: de Zondag voor de Christenen, de Saturdag voor
de Jooden, en de Vrydag voor de Turken.
De legging van Smyrna is, in allen opzigte, aangenaam en voordeelig; gelyk men uit de
plaat, by de afbeelding van den Archipel, zien kan. Het ligt, onmiddelyk, aan het
einde van een zeeboezem, die uit den Archipel tot omtrent 12 duitsche mylen in klein
Asie gaat. Deze levert een ryke menigte van visschen, oesters en mosselen uit, en
maakt den toevoer der leevensmiddelen na de stad gemaklyk; om niet te zeggen, dat hy
de aanzienlyke scheepvaart bevordert. De ingang is noordwestelyk tusschen Foglieri,
(Foggio) en de Kaap Karaburno. Niet verre van de laatste zyn, binnenwaarts, de
Engelsche eilanden, en nog verder na binnen de eilanden van Urla. Hy kan, wegens de
menigte van zandplaaten, welke de Hollanders Riffen noemen, en die inzonderheid door
den aldaar uitwaterenden Hermus ontstaan, overäl door groote schepen niet bevaaren
worden, en de vaart voor dezelve wordt, een paar duitsche mylen van de stad, ongemeen
naauw. Op eene landëngte, welke haar aan de zuidzyde nog meer bepaalt, ligt een
kleine, slegts door een' muur zonder wallen beslooten sterkte, welke men het waterkasteel noemd. De Ree by dé stad is veilig, zeer gelegen, zo dat de schepen, zonder
gevaar, taamlyk naby het land kunnen liggen, en voor omtrent duizend ruim genoeg is.
'T Europisch woonkwartier, of de zo genoemde Frankenstraat, legt noordwaards digt by
de zee. Aan het einde derzelve, ten zuiden, is het groote, in 't water gebouwde huis,
de Tol; en daarby, landwaards, het met Koepels voorziene gebouw der groote Visierchans, en nog meer zuidelyk het met oude torens voorziene laagere Kasteel. De stad
zelve loopt, van de zee, tegen een taamlyk hoogen berg op, op wiens éénen top een oud
Kasteel ter verdediginge der stad ligt. Dit heeft, in oude tyden, eenen zo grooten
omtrek gehad, als de kruin des bergs boven is, aan wiens zyde, na de stad toe, eene
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kleine daarvan afgesneeden sterkte is aangelegd. Van het grootere ziet men alleen nog
de omver gevallen muuren, en in den omtrek groote en onkenbaare puinhoopen; eene
kleine, thans nergens toe dienende en open St. Jans-Kerk, waarvan het onderste een
taamlyke oudheid uitwyst, maar het bovenste gedeelte is nieuw; en een zeer groote,
maar ten deele vervallen, en thans geheel onbruikbaare regenbak. De poort na de stad
toe is geheel, en vertoont zig beneden en van de zee heel wél. Westwaards daaraan is
een groot marmer blad ingemetzeld, waarop het hoofd eener vermeende Amazone, Smyrne,
afgebeeld is, naar welke de stad haaren naam zou hebben, het welk wel viermaal zo
groot is, als een natuurlyk hoofd; maar de neus en het gezigt zyn zeer verminkt. De
gemelde kleinere sterkte heeft eenige Kanonnen, en Janistaaren-huisgezinnen tot haare
verdediging. Zo is het ook met de andere, alleen met muuren omringde sterkte naby de
zee gelegen, waar anders de oude haven was, maar welke thans gevuld, en voor het
grootste gedeelte met winkels en huizen bebouwd is: zo dat men, ware het geen
misbruik van het woord, sterkte of Citadelle, zeggen kon, de stad werde door
drie Citadellen beschermd. - Aan de Noordzyde is eene vlakte, welke van kleine beeken
wordt bewaterd, wel 3 uur en lang, en omtrent twee breed, met olyf-, vygen-, en
andere boomen, als mede veele wynstokken beplant, en rondom met hooge bergen omringd.
Dit is, buiten kyf, één der aangenaamste en vrugtbaarste dalen. Van de bergen zyn de
meeste met menigerlei kruiden en heesters bezet. In deze vlakte is, een klein uur van
de stad, het bad van Diana. Eenige oude steenen worden voor overblyfzels van den
Tempel dezer Heidensche Godin gehouden. Dit bad beslaat alleen uit eenige bronnen,
die eene verbaazende menigte waters uit den grond opgeeven, en eenen grooten kom
veröorzaaken. Aan de Zuidzyde der stad zyn, beneden aan den heuvel, de overblyfzels
eener, aan de gemartelde Maagd Veneranda gewyde Kerk, daar de Grieken hun voornaamst
Pesthuis en begraafplaats, en de Hollanders en Engelschen hun, van hunne wooningen
zeer afgelegen, bemuurd, maar de Jooden hun open kerkhof hebben. Het bygeloof houdt
het welwater te St. Veneranda voor wonderdaadig. Niet verre daarvan daan, maar
onmiddelyk aan de Zee, en dus aan het volkomen einde der stad, is eene menigte huizen
voor de Zeepziederyen, en de openbaare slagtplaats. In de stad zelve zyn aanzienlyke
Chans, Basars en Baden. Gedenktekenen der oudheid worden niet meer gevonden, om dat
de oorlogen, brand en aardbeevingen alles hebben verwoest. De zo genoemde St. JansKerk in het boven-kasteel, en eene Polycarpus-kerk, niet verre daarvan daan op den
berg, zyn wel vervallen oude, maar bezwaarlyk tot de vroegste tyden gaande gebouwen,
en de overblyfzels van een oud Amphitheater, waarin Polycarpus den marteldood heeft
geleeden, zyn, in het midden dezer eeuw, verkogt, en huizen in het Jooden-kwartier
van gebouwd. De Polycarpus-kerk schynt, anders, van geen geringen ouderdom te zyn.
Voor, in de breedte, is een bedekte, maar niet heel wyde gang. Dit gebouw, 't welk in
't verwelf en anders is beschadigd, is niet hoog en zonder pylaaren. Aan elke zyde is
een Kapél van de langte, maar niet van de breedte des hoofdverwelfs. Dewyl Smyrna ook
de geboorteplaats van Homerus zyn zoude; zo wyst men aan den Kasteel-berg deszelfs
spelonk. Agter dezelve zyn, oost waards, tusschen de bergen eenige waterleidingen, en
de streek lands aldaar wordt, wegens haare bevalligheid, het Paradys genoemd.

§. VI. Van Constantinopel.
1965

1970

1975

1980

Constantinopel wordt van de Turken, by verkorting, Stambo'l, of Stambu'l genoemd.
Wegens zyne legging schynt deze stad de gebiedster van twee waerelddeelen te zyn. De
gemaklykheid der wateren, de heerlykheid der lugt, de ligte toevoer der Producten uit
alle waerelddeelen, de deugdzaamheid en menigte der visschen, mitsgaders andere
voordeelen geeven haar den voorrang boven de meeste steden der aarde. Europa en Asie
zyn, hier, alleen door het Kanaal van elkander gescheiden, het welk uit de zwarte Zee
komt, en naauwlyks het agtste gedeelte eener duitsche myl breed is, wordende by de
ouden genoemd Bosphorus Thraciae. Beide oevers schynen, door de vrugtbaarheid des
gronds, nu eens door kleine dalen, dan wêer door heuvels, welke met wynstokken
beplant, of door bergen, tegen wier opgangen vyge- en cypresseboomen gezet zyn, en
door andere uitsteekende streeken om den voorrang te twisten. De wateren, die in het
midden zyn, vergunnen genoegzaam, naar alle kanten vry heen te zien. Van 't Noorden
komt het boven gemelde Kanaal; van het Westen, en dus van de zyde van Europa, komt
het zo genoemde Kanaal der zoete wateren, zynde de eigenlyke haven der Residentie, en
wegens zyne kromme gedaante den naam van horen draagende, waarin eene door 2 groote
beeken veröorzaakte rivier uitwatert, maar welke, naa de vermenging met het voorige,
zout wordt, en by 't Serail of slot des Turkschen Keizers ook even zo breed is; ten
Oosten is de Zeeboezem van Nicea, en ten Zuiden de zee van Marmora. Liep de eerste
niet met de laatste in eene taamelyke breedte tot in Asie door; dan zou het water by
Constantinopel, byna in de gedaante van een groot kruis, zamenloopen.
- Constantinopel zelf ligt op den Europischen bodem, aan de zee van Marmora en het
#17820101

34 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782
1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Kanaal der zoete wateren, het welk de haven uitmaakt, en aan het spits, waar deze
beide zig verëenigen, is het Serail; de groote voorsteden, Pera, Galata, Tophana enz.
liggen tusschen het Kanaal der zoete wateren, en dat geen, welk uit de zwarte zee
komt; Scutari, Chalcedon, en een oud Serail des grooten Heers liggen aan de
Asiatische zyde, aan het laatste kanaal, taamlyk na den zeeboezem van Nicea toe. Alle
deze steden en voorsteden liggen op heuvels, welke landwaarts aan, allengs gestadig
hooger worden, en die, wat Constantinopel zonder de voorsteden betreft, in een getal
van zeven of agt, in de gelykheid met het oude Rome worden geteld. De hooge gebouwen
steeken uit. De met lood gedekte Moskeën, en de daartoe behoorende, en met vergulde
transen voorziene Minnarets verspreiden, vooral wanneer de zon opgaat, een ongemeenen
glans. De op de pleinen der Moskeën, en in de tuinen van 't Serail geplante Cypressen
leveren daarby eene byzondere schakeering uit. Wanneer men zig, dit te zamen genomen,
voorsteld; dan kan men, zonder het zelf te hebben gezien, het spreekwoord
regtvaardigen: "wie Constantinopel niet heeft gezien, die heeft nog niets heerlyks
gezien. " - Het binnenste der stad haalt, zekerlyk, gansch niet by 't buitenste.
Hierdoor kan men een ander spreekwoord beoordeelen: "Constantinopel moet men alleen
van buiten, en niet van binnen zien;"e n men verhaald, dat een Engelsch Reiziger, naa
dat hy deze stad, van buiten, naauwkeurig hadt bezien, wêer was vertrokken, zonder
een' voet 'erin te zetten, om het voordeelig denkbeeld niet te verminderen, welk hem
de uiterlyke legging hadt gegeeven. De afbeelding dezer stad in de hier nevens gaande
plaat zal dit ten vollen bewaarheden.
De lugt te Constantinopel is zeer gezond. De Zomer wordt door de winden, van de
zwarte zee komende, zeer gemaatigd; maar de Winter is, wegens deze zelfde winden,
dikwyls strenger en gevoeliger, dan in Duitschland. Dit wordt, inzonderheid door de
zeer schielyke verwisseling des Wêers, veröorzaakt, gemerkt op een zagt, plotseling,
een zeer koud volgt, en dus tot het laatste het lighaam heel onbereid is.
Uit het voorafgaande kan men ligt afneemen, dat het niet wel mogelyk is, de grootte
van Constantinepel juist te berekenen, zoveel te meer, als daarin de Moskeën met
haare groote omtrekken en ruime begraafplaatzen worden gevonden: doch, naar alle
waarschynlykheid, zou men de rekening niet te hoog opgeeven, wanneer men voor den
omtrek der stad zelve en der uitgestrekte voorsteden omtrent 5 duitsche mylen stelde:
gemerkt men voor het eigenlyk Constantinopel, landwaards, over de anderhalf duitsche
mylen, voor de zyde der voorsteden, Kassum-Pascha, Pera, enz. meer, dan ééne, en
zeewaarts, de haven mede ingeslooten, ook over de anderhalf, maar voor Constantinopel
alleen, zonder de voorsteden, op 3 mylen kan bepaalen. (*) -— De inwooners worden op
ééne millioen geschat, waarvan over de tweemaal honderd duizend Christenen der
Grieksche natie, over de veertig duizend Christenen der Armenische natie, en over de
60 duizend Jooden, maar de overigen Turken zyn zullen. - De zeven Torens maaken, ten
zuiden na de zee van Marmora toe, het uiterste der stad uit; zy ligt, alsdan, in eene
niet heel ongelyke lyn, tot aan het spits des lands, alwaar zig het Kanaal der zoete
wateren, of de Haven met het Kanaal, welk uit de zwarte zee komt, verëenigen. Op dit
spits ligt het Serail. Van dit rondom het gemelde Kanaal, strekt zig het eigenlyk
Constantinopel na het land opwaards. In 't midden vind men, hier, het hoofdkwartier
der Grieken, 't welk Fänär word genoemd. Het eindigt agter het Tuighuis, by de meest
landwaards gelegen voorstad Ejub, welke den naam heeft naar de daarin liggende Ejubs(Hiobs-) Moskee, (*) waarin den nieuwen Keizeren de Ryks-dolk aangegord wordt. Van
hier af behoefd men slegts, landwaards, eene niet al te kromme lyn tot de 7 Torens
toe te trekken, en men zal zien, dat Constantinopel, op zig zelf, byna een Driehoek
is, waarvan 't Serail een stompen hoek uitmaakt. Tot het kwartier, tot het Tuighuis
behoorende, het welk zig, aan den anderen kant van het Kanaal der zoete wateren, rond
draait, worden nog mindere deelen gerekend, die zig tot omtrent Galata uitstrekken.
Deze begrypt men onder den naam Kassum-Paschi. Hierin is de wooning van den KapiteinPacha, het Tuighuis, en de werf, of de plaats, daar de Keizerlyke schepen worden
gebouwd, als mede de dokken voor de Galeijen. Niet verre daarvan daan is de Banje, of
de gevangenis voor de keizerlyke slaaven, die aan deze haatelyke plaats, by een
streng werk, zeer slegt behandeld worden. Galata is, door een Kerkhof, en daarby nog
door een byzonderen muur, van Kassum-Paschi en de andere voorsteden afgesneeden, en
ligt tegen over het Serail, aan het Kanaal der zoete wateren, en dat geen, het welk
uit de zwarte zee komt. Zy is taamlyk tegen de bergen op gebouwd, op wier éénen een
redelyk hooge, door de Genuesen opgeregte ronde toren is, en van die grootte, dat ze
op haar zelve voor eene ordentelyke stad kan doorgaan, even als 'er een goede menigte
bekwaame en hegte huizen in is. Hieräan ligt alsdan, nog verder aan 't Kanaal der
zwarte zee Tophana, (Top Chäanek) het welk dien naam draagt naar de geschutgietery,
en waar ook eene ongemeene menigte van metaalen kanonnen op de straaten en pleinen
pleegen te leggen. Hierop volgen, aan den Bosphorus Thraciae, Fondukly en Besiktasch,
die met meer anderen ook onder de voorsteden behooren. Op de bovenste hoogten van
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Galata en Tophana legt Pera, alwaar altyd de Europische Gezandten woonen. In de
nabuurschap der laatste is de open begraafplaats der Europeërs, en digt daarby, opeen
berg, ligt nog een redelyk groote, meestal door Grieken bewoonde voorstad, St.
Demitri genoemd. — Laat men zig van Tophana of Galata na de Asiatische kust
overzetten; dan treft men, byna in het midden des Kanaals, den Toren van Leander aan,
dien de Turken Kis-Kälä'fzy noemen, welke op een rots gebouwd is, zynde een soort van
sterkte en gevangenis, daar eenige kanonnen leggen. De fabelkunde leert, waarom hy zy
gebouwd. Niettegenstaande hy dus in zee gebouwd is, vind men 'er, egter, zoet en
heerlyk water, het welk door zommigen aan eene daarop gevonden wordende bron, maar
van anderen aan een regenbak wordt toegeschreeven, waarin het regenwater van het dak
verzameld wordt. Van deze kleine sterkte kon men 't Kanaal ber [?] beide zeën
beschieten. - Op den Asiatischen grond en bodem ligt Scutari, insgelyks eene stad van
een grooten omtrek, en na den Zeeboezem van Nicea toe een oud Serail, regt tegen over
dat van Constantinopel. Chalcedonie, voormaals, vooral in de Kerkhistorie zo beroemd,
vind men in de nabuurschap, zynde, eenige overblyfzels van vroegere verwoestigen
uitgezonderd, slegts een dorp. - De sterkte van Constantinopel, zo wel aan de water-,
als landzyde, wil niet veel zeggen. Aan de zeekanten is een enkele, van 14 tot 20
voeten hooge, ook redelyk dikke, en met vierkante torens versterkte muur; landwaards
is hy dubbeld en sterker, waarvan de buitenste merklyk laager, dan de binnenste is;
maar beide zyn, in hunnen geheel en omtrek, met veele torens op een zekeren afstand
voorzien. Sedert de uitvinding van het geschut zyn 'er ook schietgaten in gemaakt.
Een gedeelte bestaat uit gehouwen, een ander gedeelte uit gebakken steenen. - Zes
poorten gaan landwaards, waar onder de Adrianopelsche de voornaamste is, zeven na de
zyde van de zee Marmora, en dertien na de Haven. Anderen rekenen er misschien, meer
of minder, naar gelange zy de kleine poorten aan de waterzyde of mede tellen, of
weglaaten. — Een groot gedeelte der voorsteden is geheel open; maar eenige deelen zyn
met een ouden, door de Grieken en Genuesen gebouwden muur omringd, alwaar, aan veele
plaatzen, een diepe en drooge gragt naar de landzyde toe is, aan andere niet.
Wat ten opzigte der wyze van bouwen in 't algemeen gezegd is, vindt ook plaats by
Constantinopel, te weeten dat de meeste straaten naauw, doch taamlyk wel geplaveid en
de meeste huizen ligt, en van hout gebouwd zyn. Onder de straaten is die geene, welke
van het Serail over eene zyde van den Hippodromus gaat, de fraaiste, die daarom ook
voor de openbaare in- en uittogten dient. Des men hierdoor begrypen kan, waarom, by
het ontstaan van brand, duizende huizen, in weinig tyds, in de asch gelegd kunnen
worden. Doch het ontbreekt mede niet aan eene groote menigte openlyke gebouwen, welke
zeer dik van steenen zyn gebouwd. Voor 't overige moet men hier noch geregelde
huizen, noch straaten zoeken; want den Turken zoude zulks veel te gelykvormig
schynen, even als dit ook de ongelyke, en met bergen en heuvels verwisselende grond
niet zou toelaaten.
Onder de openlyke gebouwen moet men wel het Serail aller eerst noemen. Dit woord is
by de Turken wel van eene algemeene betekenis, zo, dat het ook van de Paleizen der
Grooten des Hofs, en der vreemde Gezanten wordt gebezigd; maar, gebruikt men het
zonder een byvoegzel, dan verstaat men 'er de woonplaats des Turkschen Keizers door.
De Turken noemen het daarom Padischah Serai, het Keizerlyke Slot. Nopens de legging
is, vooraf, reeds 't noodige gemeld. Constantyn de Groote zou, gelyk eenigen
voorgeeven, zyne woonstede aan eene andere plaats, die men nog toond, hebben gehad.
Die is onder den naam van, het Paleis der Blakernen bekend, maar waarvan niets, dan
vervallen muuren en eenige geschonden marmeren pylaaren overig zyn. Het tegenwoordige
Serail heeft een zeer aangenaam uitzigt, Zuidöost heeft het den Zeeboezem van Nicea,
Asie, en inzonderheid Scutari; noordöost de fraaje streeken des Kanaals, het welk uit
de zwarte zee komt, en de voorsteden, Fondukli, Tophana, Pera, Galata, welke van de
overzyde des Kanaals der haven, aan de bergen bykans trapswyze in de hoogte gebouwd
zyn. Het maakt op zig zelf, de tuinen daarby gerekend, een maatige stad uit; is met
een hoogen muur omringd, waarop na de Kanaalen toe, op de klippige en met steenen
gedekte borstweering, veele Kanonnen op Lavetten liggen. Deze Kanonnen worden slegts
by des Keizers komst tot den Throon, by de bevalling eener Sultane, de twee Beyrams,
en by openbaare vreugdebedryven in tyd van oorlog, afgestoken. Want by 's Keizers
speelvaarten, en andere min gewigtige gelegenheden, dienen de Kanonnen van Tophana,
(Top Chaäneh) het tuighuis en Kis-Käläh: en wanneer een Janistaar wordt geworgd, is
men, voor tegenwoordig gewoon, van en den burgt Rumeli-Hhifar, eenen kanonschoot te
doen. Het binnen-serail is met loot gedekt, maar de boven-versieringen, als de
knoppen, de havle maanen enz. zyn verguld. Op de Voorpleinen en in deszelfs tuinen is
een groote menigte van Cypressen; welk alles het een pragtige vertooning van buiten
geeft. Van binnen heeft het die fraaiheid niet. De ingang tot het eerste plein is
redelyk hoog en wyd, en is de hoofdpoort, welke alleszins bezienswaardig is. Deze
hoofdpoort van het eerste plein des Serails noemen de Turken Bah Humajun of de
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Majestueuse Poort, en hebben 'er groote agting voor. By den ingang in dezelve hebben
de Dschjebehdschiv (Wapensmits en Harnasmaakers) hun Tuighuis, waarin de helmetten,
sabels, schietgeweeren, harnassen, en allerhande krygs-voorraad naar de oude en
nieuwe wyze worden bewaard. Door deze poort gaan de openbaare in- en uittogten der
Keizers, der Grooten van het Ryk, en der Gezanten. Voor dezelve is, aan de ééne zyde,
de voormaalige Sophia-kerk, en aan den anderen kant eene zeer fraaje Fontein. Na den
ingang, die door eene wagt van Trawanten bezet is, opent zig een redelyk groot, veel
langer, dan breeder, doch heel onregelmaatig en slegt bestraat Plein; voort ter linke
hand is de Munt, een afzigtig gebouw; ter regte zyn de stallen, een groot ziekenhuis,
met één woord, al dat geen, wat op een afgelegen wyze tot het Serail aan gebouwen
voor menschen en vee behoort. Hier vindt men ook de Hof-moskee. Op den afstand van
omtrent 1000 schreden, van de buiten-poort afgerekend, komt de tweede poort. Deze is
nog kunstiger, dan de eerste, en wordt mede door Trawanten bewaakt. Hier komt men op
het tweede Plein, 't welk niet zo groot, als 't eerste, maar fraajer is. De gebouwen
rondom heen zyn niet even hoog. Eenige rusten op pylaaren, waar onder men droog kan
gaan, andere niet. Op dit Plein steigt de Groot-Vizier, en de voornaamste Staats- en
Hofbedienden te paard, en klimt 'er van af; terwyl de overige Voornaamen en Europeërs
op de dagen, wanneer gehoor verleend wordt, dit op het eerste, naby de poort tot 't
tweede doen. In het midden is een heerlyke Fontein, welke door veele Cypressen- en
wilde moerbezie-boomen wordt belommerd. Aan deze plaats wierdt, eertyds, den Grooten
des Ryks, den Pachas, en hen, die in ongenade vielen, het hoofd afgeslagen. Byna regt
tegen over de tweede poort springt een steenen, niet onaanzienlyk gebouw met een hoek
uit. Dit is de Divan: dit is hooger, dan de overige gebouwen. In de onderste
verdieping zyn twee, niet heel hooge zaalen, die twee verwelven uitmaaken, welke op
marmeren pylaaren rusten, en boven door een steenen baluster worden zamengevoegd. De
boog van het verwelf maakt, boven, een onderscheiden afdeeling; maar beneden is een
vrye doorgang, (*) wiens posten, en vooral de bovendeelen taamlyk wel gebeeldhouwd
zyn. In de voorste Zaal zyn de voornaame Staatsdienaaren, in de andere de schryvers,
de rekenmeesters en schatbewaarders. Boven deze twee zaalen stondt de Sultan, en zag
het aan, wanneer iemand van het Hof gerecht zou worden, en daar hy, den veroordeelden
genade willende bewyzen, met den zakdoek een teken gaf. Van hier komt men, aan de
regte hand, op het derde Plein, maar wiens ingang allen den geenen, die geene Turken
zyn, en zelfs dezen, byaldien ze niet tot het Hof behooren, of 'er uitdrukkelyk
binnen geroepen worden, is verboden, en waarvan dus niets gezegd kan worden. Van
buiten schynen het veele en groote, maar onregdmaatig gebouwde huizen te zyn, die in
Koepels, met loot bedekt, zamenloopen. Voor 't overige is hierin de eigenlyke
woonplaats des Keizers met zyne Vrouwen, en eindigt met het uiterste des gronds, daar
zig de haven met de andere wateren vereenigt. Hier zyn verscheide Kioske, zynde een
soort van Balkons, na buiten gebouwd, waarop de Sultan en Sultanen versche lugt
scheppen. Men kan wel van verscheide huizen in Galata en Pera, op eenige deelen des
Serails zien; maar het gaat met leevensgevaar gepaard, wanneer iemand, ter
voldoeninge zyner nieuwsgierigheid, een verrekyker wilde gebruiken, en men heeft
voorbeelden, dat menschen, die zulks hadden gedaan, deswegen wielden opgehangen.
Behalven dit Hoofd-serail is 'er, byna in het midden der stad, nog een oud, het welk
Mahomet II heeft gebouwd, van een taamlyk wyden omtrek, en, gelyk de vrouwekloosters,
met een hoogen muur omvangen. Uit datzelve worden de bywyven der voorige Keizers, die
zoonen ter waereld hebben gebragt, nooit uitgehuwd.
'T getal der Moskeën te Constantinopel is ongemeen groot. Over het algemeen wordt het
wel begroot op 3 of 4 duizend: (*) maar het is moejelykde Keizerlyke uitgenomen, het
regte getal der andere Moskeën te bepaalen. De voortaamste derzelve, of de Dschjamis,
staan afgezonderd aan groote afgeslooten plaatzen, welke meestal met Cypresboomen
bezet, en met Fonteinen voorzien zyn; en deze Moskeën zyn met lood gedekt, en van
binnen met marmeren, of andere kostbaare pylaaren versierd. - De oudste en beroemdste
van alle, ten opzigte der bouworde, is die geene, welke, ten tyde der Christenkeizers, de Kerk der H. Sofia genoemd wierd, en voor grooter wordt gehouden, dan de
St. Pieters-kerk te Rome. (*) Vóór de bezitneeming der Turken schynt ze grooter
geweest te zyn, dan ze thans is. De gedaante is vierkant, en elke zyde by de derde
half honderd gemeene schreden lang. De Koepel rust op pylaaren. van verscheiden
marmer. De 4 Menarets of torens heeft Selim II, met voordagt, van een verschillende
bouwörde laaten ophaalen. Zy staat heel vry, en met eene Halle, als met een' omgang
omvangen. Van deze zyn alle de overige Moskeën slegts Copyen, uitgenomen dat ze
grooter of kleiner, of wel kostbaarer aangelegd zyn, en minder of meer Torens hebben.
De Moskeën van Selim, Mahmud, Achmet, Solyman, van de Sultane Valide, van de Moeder
van Mahomet IV, en van Bajazet zyn, voorts, de beroemdste, en worden genoemd
Keizerlyke Moskeën, daaräan kenbaar, dat ze meer, dan één' Toren hebben. Ze zyn
meestal met lood gedekt, en de knoppen en halve maanen boven verguld. - De Groote
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Heer pleegt, naar de ry af, nu eens in deze, dan weder in ééne der andere Keizerlyke
Moskeën zyn Vrydags-gebed te doen. - Van twee byzondere Moskeën, waarin de Dervische
hunnen vermeenden Eerdienst waarneemen, zal in de afdeeling van den Mahomedaansche
Godsdienst worden gesproken. By de Keizerlyke Moskeën, by voorb. de Sophie-Moskee,
zyn ook de begraafplaatzen der Keizers. Deze zyn kleine, vierkante, van wit marmer
opgeregte, en met torens voorziene gebouwen, welke naar den Koepel Kubbe' of Turbe'
genoemd worden. De graven daarin zyn door een redelyk lang hek afgeslooten. Het
Keizerlyk lyk ligt midden in een groote marmeren kist, aan het hoofden- end breeder,
dan aan de voeten. Daarover legt een zyden, by eenigen eene gestikte spry, en aan elk
eind staat een ongemeen dikke, en hooge waschkaars. De vrouwen en kinders hebben 'er
hunne plaats rondom heen. De kist eener vrouwe is slegts met eene spry gedekt, daar
die van een Prins, aan het hoofden-eind, een' Tulband heeft, aan wiens toerusting men
de natuurlyk gestorvenen van de geworgden kan onderscheiden. Den armen worden, by
deze begraafplaatzen, aalmoezen uitgedeeld, om voor de rust der zielen te bidden.
De Keizer heeft, behalven het Serail te Constantinopel, nog andere te Pera en
Scutari, welke hy pleegt te bezoeken, maar niet om 'er zyn vast verblyf te houden, de
menigte van lusthuizen en kasteelen, zo wel aan het Kanaal, als landwaards, niet eens
te rekenen. Dat te Pera wordt ook genoemd 't Serail van de Idschochlans, om dat 'er
de Zoonen van de Voornaamsten des Ryks, en andere Jongelingen, welken de Keizer
genegen is, in onderweezen en opgetrokken worden.
De zeven Torens maaken byna hetzelfde te Constantinopel uit, wat by ons eene
Citadelle is. Zy draagen dien naam met de daad; want op hunne muuren staan zeven,
redelyk hooge, en met loot gedekte torens van de oude bouwörde. Zy verstrekken
teffens voor een Staats- en Krygs-kerker des Hofs. Voordezen zou 'er de schat der
Moskeën in bewaard geweest zyn, hoewel dit thans niet meer geschiedt, dewyl het
overschot van dien aan den Myry (de Financie-kamer) moet worden overgeleverd. Sedert
de tyden van Murad III worden de schatten in het Serail bewaard. Anders wierden 'er
ook wel, naar de omstandigheden en het goedvinden des Hofs, die Prinsen van den
bloede in opgeslooten, tegen welken de Keizer eenen argwaan hadt opgevat; alsmede de
afgezette Keizers, zo als zulks Mustapha te beurte viel; maar gemeenlyk de voornaame
Krygsgevangenen, de Gezanten van andere Mogendheden, by het uitbersten van een oorlog
met deze, en de Vorsten van Wallachie en Moldavië, wanneer ze in ongenade vielen. Des
spreekt het van zelf, dat ze van een redelyk grooten omtrek zyn. Veelen der afgezette
Staatsbedienden komen 'er niet in, als welke, na de afzetting, gerust te
Constantinopel in hunne huizen blyven, uitgenomen de Groot Viziers, als welke voort
hun Leeven of verbeuren, of naar dit of dat eiland van den Archipel worden gebannen,
en daar zo lang moeten blyven, tot dat ze, mogelyk, terug geroepen, en in bediening
wêer gesteld worden.
Het Viziraat of Paleis des Groot Viziers is wel een ruim, en taamlyk hoog gebouw,
doch eeniglyk van hout gestigt, en menigmaal afgebrand; maar de trappen daarin zyn
veel beter, dan in de gewoone turksche gebouwen, en de audientie-zalen zyn zeer groot
en lugtig, en de Tapyten zeer kunstig gewerkt.
De Hippodromus, in 't Turksch Afmeïdan, is een ongemeen groote vlakte. De betekenis
van 't grieksche en turksche woord wyft aan, dat ze tot eene renbaan voor paarden is
geschikt, en zy dient 'er ook werklyk toe. Hy is een wezenlyke sieraad voor een zo
groote stad, en op zyn minst nog driemaal zo lang, als breed; de breedte nu is van
meer, dan tweehonderd schreden. Verscheide Paleizen staan rondom denzelven, en
inzonderheid de Moskee van Achmet met 6 torens, hebbende een regelmaatig voorplein,
het welk een pragtig gezigt veroorzaakt. Op deze plaats staan twee Obelisken; waarvan
de eerste van Egyptische, roodägtige Granitsteen is, op een groot voetstuk staat, 50
voeten hoog zyn zoude, vierhoekig boven als in een spits samenloopt, en vol
zinnebeeldige figuuren is, die taamlyk onbeschadigd zyn gebleeven. Op het voetstuk
staan mede Grieksche en Latynsche opschriften, welke te kennen geeven, dat hy, op
bevel van Keizer Theodosius den Grooten, opgeregt is ter plaatze, waar hy begraaven
lag, en dat hem deze 't tegenwoordig voetstuk heeft gegeeven. De tweede is rond,
hooger, dan de straks gemelde, en dunner, doch boven en beneden gelyk, en van
werkstukken in de gedaante van molensteenen, ter dikte van 9 voeten en 4 duimen
opgetrokken, maar zonder opschriften, en door brand zeer beschadigd. Daar is nog
eene, hoewel eenigzins beschadigde koperen, 15 voeten hooge Zuil van drie, als eene
tabaksrol, in malkander gekronkelde slangen, gen, met open keelen, doch waarvan de
tyd en het inzigt der opregtinge onbekend is. (*) Zy loopt, boven, tot aan de keelen
spits zamen; maar de koppen zyn 'er niet meer aan. Anders is deze vlakte de gewoone
vergaderplaats der oproermaakers, zodra zy hunnen oproer openlyk bekend willen
maaken.
Het Vogelperk des Grooten Heers zoude voordezen, een Grieksche Kerk zyn geweest, en
heeft, voor 't overige, niets merkwaardigs. - Daar zyn twee Kaseren voor de
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Janistaaren; de nieuwe, alwaar hun Aga woont, is zeer ruim, en redelyk wél, maar de
oude, hoewel klein, is regt pragtig gebouwd, zynde de ingangen tot dezelve,
inzonderheid de bovenstukken of Thawams sterk verguld. Doch, wyl veele Janistaaren
vrouwen hebben, en handwerken doen, dus in hunne eigen huizen woonen; zo blyven 'er
slegts de ongehuwden in. Tot de openbaare gebouwen behooren ook de Besestans, 't welk
de verwelfde winkels der koop- en verscheide werklieden, inzonderheid der fyne
kunstenaars, als goudsmeden en juweliers, zyn; even als de handelplaatzen op zig
zelve Basar worden genoemd. In Turkye naamlyk, vooräl aan groote plaatzen, zyn de
koop- en werklieden niet in de steden verspreid, maar aan vaste plaatzen gebonden. De
Kooplieden, in zyde en laken, de Drogisten, de Goudsmeden enz. hebben hunne byzondere
gebouwen, alwaar zy, in verdeelde winkels, hunne Waaren te koop stellen, of werken.
De groote Besestan is eene ongemeen ruime vierkante Zaal, wier dikke muuren van
gehouwen steen zyn gebouwd, en wier zeer hoog verwulft op sterk gemetzelde pylaaren
rust. Rondom in dezelve en tegen de muuren zyn de winkels aangelegd, (*) Op de Basars
aldaar kan men alles krygen, wat de 4 waerelddeelen voortbrengen. Wanneer ze, ten
tyde van een Donalma, (Feest wegens de bevalling eener Sultane) of Ramasan, (Vasten)
by nacht, door lampen zyn verlicht; levert zulks een zeer heerlyk gezigt uit. - De
Chans en Karavansera zyn een soort van Logementen of herbergen. Ik zeg, met voordagt,
een soort; want eigenlyke herbergen zyn het niet, om dat men 'er noch huisraad, noch
eeten, noch voeder in vindt, maar zelv' daarvoor moet zorgen. De eerste zyn,
eigenlyk, in de steden; de laatste op de heeren-wegen, alwaar men, op een end wegs,
zomtyds kleine dorpen of vlekken vindt. Aan deze Chans zyn, gemeenlyk, noch deuren,
noch vensters, maar eeniglyk de bloote wanden, en aan dezelve, rondom heen, eene
hoogte, als eene borstweering, om te zitten en te slaapen; zomtyds haardsteden voor
de menschen, en kribben voor de dieren; op zyn best ook eene van steen opgetrokken
fontein. Voor hout, bedden en mondkost moet de reiziger zelf zorgen. De fraaiste
wordt Valide'-Chan, naar de stigster, de Moeder van Keizer Mahomet IV, genoemd. Het
is, gelyk de meeste Chans van dit slag, een groot vierkant gebouw, hebbende een ruime
binneplaats, en zynde met een Halle, als een' omgang, voorzien. Daar agter zyn, op
den grond, de pakhuizen ter bewaaringe der Koopmansgoederen aangelegd. De trappen zyn
zeer hegt, welke tot de boven-verdieping leiden, zynde daar insgelyks een omgang, van
welken men in de vertrekken gaat, die redelyk groot zyn, en malkander evenaaren. In
elke is een schoorsteen. De muuren aller Chans bestaan uit gebouwen, of zeer dikke
gebakken steenen; de kamers, pakhuizen en omgangen zyn verwelfd, en de daken of met
goede Terrassen voorzien, of bestaan in Koepels, welke, gelyk deze Valide'-Chan, met
lood gedekt zyn. In het midden der binneplaats staat een fraaje Fontein.
Baden, waarin de Levantsche vrouwen zeer veel tyds slyten, zyn te Constantinopel
veele en pragtige. Die van eenig belang zyn, vind men hegt en sterk gebouwd, op de
wyze van een Koepel, welke met lood gedekt is, waarin glazen bollen, ter grootte van
een menschenhoofd, geplaatst zyn, op dat 'er het licht door valle, dewyl op de zyden
geene vensters zyn. Van binnen zyn, rondom heen, de Sophas. Keizers en gegoede lieden
stellen 'er Eere in, en vermeende godsdienstige Ryken maaken 'er eene verdienste van,
zodanige te laaten bouwen.
Omtrent midden in de stad ligt de vierkante Slaavenmarkt, aan wier zyden rondom
afschutzels voor de blanke slaaven worden gevonden, waarvan de vrouwsperzoonen, by de
verkooping, zeer kostelyk gekleed zyn, en voor 500, tot 1000 en meer piasters worden
verkogt; de zwarte daarentegen zitten byna naakt, midden op de markt. Dergelyke
slaavenmarkten zyn ook in de goorte [groote] steden van Turkye. Aandoenlyke menschen
kunnen ze niet zonder medelyden en yzing betreeden, wanneer ze schepzels van hun
eigen soort, welke naar de bestemminge des Scheppers regtmaatig vry zyn moesten, als
koopwaaren en dieren zien verhandelen.
Een uitsteekend overblyfzel der oudheid vind men nog, 't welk daarom mogelyk
verschoond is gebleeven, om dat het onder de aarde is. Het is een onderaardsch
verwelf, wélk, naar men zegt, een Cistern of regenbak geweest zou zyn. Men klimt
langs een gemeene houten trap na beneden, en verwonderd zig, bykans een' doolhof
onder den grond te vinden. De verscheide, maar verëenigde verwelven rusten op 450
pylaaren, welke wel 100 voeten hoog zyn, zoo niet nog hooger. De grond is zeer
moerassig, en daarom ter plaatze, waar men gaan moet, met planken belegd. Het licht
valt 'er door verscheide openingen van boven in. Het dient voor tegenwoordig, om de
zyde daarin te winden.
De Fonteinen op de voornaamste plaatzen te Constantinopel zyn pragtig, en zien 'er
dus zeer wél uit. Haare omtrek bedraagt by de 20 voeten in het vierkant, en aan elke
zyde zyn buizen. Daar staan steeds bekers met water om te drinken klaar, tot wier
vulling, uitdrukkelyk, menschen zyn aangesteld. Deze kleine gebouwen zyn van marmer,
en de voorzyde is met loofwerk van bloemen en hoornen uitgewerkt en verguld.
By deze gelegenheid moet teffens worden opgemerkt, dat 'er, behalven de regenbakken,
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geen ander water te Constantinopel is, dan het geen 'er door waterleidingen, ter
langte van 2 of 3 mylen, heen wordt gebragt. En dit is ook de rede, waarom 'er,
menigmaal, by drooge zomermaanden, een groot gebrek aan water is. In den omtrek van
Belgrad, een dorp, in den gemelden afstand van de stad leggende, ziet men daarom de
vlyt der Ouden, om zulk een gebrek te verhelpen. 'T is een vermaak, bykans alle
kwartier-uuren, eene groote of kleine waterleiding te zien. Vóór dat men van de stad
na dit dorp komt, vind men eene groote van meer, dan 20 boogen; maar eenigzins ter
zyde drie, waarvan de eerste door een breed dal gaat, en meer, dan 40 boogen heeft;
de tweede door een smalïer, maar dieper, weshalven 'er 3 reyen van boogen over
malkander noodig waren; de derde is wel zo lang niet, als de voorige, maar, om dat
het dal nog dieper is, zo eischte de noodzaaklykheid, dat elke der 3 reyen van boogen
nog hooger wierdt gemaakt. Hier is beneden maar één boog, maar van eene verbaazende
hoogte, en de muuren zyn by de 20 voeten dik. Men kan ook, by de 2 laatste, over elke
rey boogen, langs geregelde wegen gaan en ryden. In deze eenzaame plaatzen staat men
verzet over de schoonheid der natuure in de diepe dalen, en de kunst der menschen, om
het water over dezelve heen te leiden. Deze waterleidingen zyn wel door de Grieksche
Keizers aangelegd; maar, omdat ze door de oorlogen zo wel, als verwaarloozing, veel
hadden geleeden, zo heeft ze Solyman, de stigter der groote Moskee zyns naams te
Constantinopel wêer hersteld.
Christen-kerken zyn te Constantinopel in eene groote menigte: maar zy mogen geene
torens noch groote klokken hebben. Zy moeten of door muuren voor het gezigt worden
bedekt, of van buiten den schyn van andere gebouwen hebben. Van binnen mogen ze zo
fraai zyn, als ze willen. - De Grieken hebben, in de stad en haar regtsgebied, 22
Kerken, groote en kleine zamen gerekend. De Patriarchaal-kerk, maar welke, gelyk als
alle de andere, van buiten slegts een huis vertoont, en ook veel kleiner is, dan des
Patriarchs wooning, dewelke een redelyk ruim gebouw uitmaakt, ziet 'er niet kwalyk
uit. De Lyken der H. Euthymie en der Keizerin Theodora worden, in 2 met fluweel
overtrokken doodkisten, getoond. — De Armeniërs hebben mede verscheide, doch niet zo
veele kerken, als de Grieken. De voornaamste is de Georgie-kerk, maar welke zeer
gemeen gebouwd is. Aan dezelve stooten 2 Kapellen, in wier ééne, naar zy zeggen, het
algemeen Concilie zou gehouden zyn. De Armenische Patriarch heeft geen' vasten zetel,
maar by de voornaamste Kerken zyn vertrekken, met wier bewoning hij pleegt te
verwisselen. - Te Pera zyn vier openbaare Roomsche kerken, en 2 Kapellen; want te
Constantinopel zelve hebben zy er geene. Twee der eerste zyn Parochie-kerken, te
weeten van de H. Maria, welke den Barrevoeters (Minores Observantes Reformati) en van
den H. Antonius, welke den eigenlyken Franciscanen (Minores Conventuales) toebehoort;
voorts de Kerk der Trinitarier, en eindelyk de Kerk van den H. Lodewyk of de
Capucynen, dewelke oorspronglyk niets anders was, dan de Kapél van den Franschen
Gezandt. Onder de Kapellen vind men die geene, welke den Paters van het H. Land van
den Barrevoeter-orden toekomt, en ééne van laatere stigting, welke den Capucynen, tot
de Georgiaansche zending bestemd, voor eene herberg dient. Te Galata zyn 3 openbaare
Kerken. De Parochie-kerk draagt den naam naar Apostel Petrus, en wordt van de
Dominicanen bediend, even als de Georg-kerk van de Capucynen, en de Benedict-kerk van
de Jesuiten. Daarenboven heeft elk Roomsch Gezandt eene byzondere Kapél, met het
Parochiaal-recht, in zyn Paleis en zyne eige Kapellaanen. - Drie Protestantsche
Gezandten houden Gezandtschaps-predikanten, te weeten de Engelsche, Zweedsche en
Hollandsche. In de Paleizen des eersten en des laatsten zyn Kapellen voor den
Godsdienst. In het Paleis des tweeden wordt de Eerdienst alleen op eene gemeene zaal
gehouden. De Hollandsche Afgezandt mag eene nieuw gebouwde Kapél niet tot den
Eerdienst, maar tot een Magazyn gebruiken, en heeft deswegen, om groote
ongelegenheden voor te komen, eene schriftelyke verzekering aan de Porte moeten
overgeeven. Op die zaal, waar by den Zweedschen Gezandt de Euangelische Godsdienst
wordt gehouden, is, binnen een afschutzel, een Outaar en Preekstoel geplaatst.
Te Constantinopel vind men Europeërs byna van alle natiën: inzonderheid een groot
getal uit Geneve, welke de Fransche bescherming genieten. Alle de Gezandten woonen in
Pera; maar de Kooplieden, ter zaake van 't gemak omtrent den Koophandel, in Galata.
Doch men is, in verscheide opzigten, daar meer bepaald, dan te Smyrna, maar in 't
hoofdzaaklyke zyn de wettige vryheden dezelfde. De begraafplaats der Europeërs is
buiten Pera, en geheel open.
Wanneer men by Constantinopel op het water vaart; dan heeft men, behalven de heerlyke
legging dier stad en streeken, nog het byzondere gezigt van duizende kleine,
vaartuigen, dienende, om de menschen van de ééne naar de andere plaats over te
zetten. Men noemt ze daar Kayken; de Grieken noemen ze τεραμίδια (vaartuigen, om over
te zetten,) en de Europeërs, by verkorting, Permes. Ze zyn lang en smal, en ten deele
zeer kostelyk versierd, en daarby ongemeen ligt. Men komt 'er schielyk mede voort;
want de Kaykschies, of roejers zyn handig: maar men kan 'er ook heel ligt mede
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omgeworpen worden. Alles heeft hier zyne orde. De Kayken voor het Hof zyn van binnen,
en buiten boven het water, rondom verguld; yoor andere Voornaamen van buiten wit, en
voor de overigen zwart geschilderd. Des Sultans Kayk wordt van 13, maar die van den
Groot Vizier van 12 paar riemen voortgeroeid. De Grooten des Hofs, als de Pachas en
die met hen in rang gelyk staan, de Afgezandten, als mede de Russische Resident,
sedert de tyden van Rumanzow, by den vrede van 1739, vaaren met 6 of 7 paar riemen,
naar gelange het elk een gelieft. Andere perzoonen mogen niet meer, dan 4 paar riemen
hebben; even als ook dezen geen verdek over de Kayken vergund is: en in de
nabuurschap van 't Serail mag men niet eens een zonnescherm boven het hoofd houden,
dewyl dit als iets, dat des Keizers Hoogheid zou verkleinen, wordt aangemerkt.
Waarvan daan inmiddels eene zo groote stad van noodige leevensmiddekn voorzien werde,
is hier niet ongevoegelyk te spreeken. De Europische landzyde zoude daartoe in verre
na niet toereiken; maar dit gebrek wordt, door den grooten toevoer van alle kanten,
verholpen. Bykans alle, aan de zwarte zee gelegene landen, en inzonderheid de Krim,
Wallachie en Moldavië, zenden eene ontelbaare menigte van vaartuigen met allerleie
leevensmiddelen naar deze hoofdstad. Worden deze door tegenwinden opgehouden, of door
storm beloopen, of vergaan zy; dan raakt Constantinopel in nood. Asie levert
insgelyks zeer veele noodwendigheden. Eindelyk leveren de Eilanden van den Archipel,
Syrië en Egypten het overige. Van dit laatste Ryk komt de voor de Turken byna
onöntbeerlyke ryst, en over Egypten wordt ook de zogenoemde Levantsche of eigenlyk
Arabische Koffi na Constantinopel gevoerd. Des kan 't die Residentie, in tyd van
vrede, niet aan toevoer ontbreeken. Is de wind Zuiden; dan bieden de Archipel, en de
aan de middelandsche zee gelegen landen de nooddruft aan: maar waait de wind Noorden;
dan verhelpt de toevoer van de zwarte zee het gebrek. Voor 't overige zyn de wateren
by Constantinopel ryk aan visschen, kreeften, oesters en andere zeeschepzelen.
Dewyl bykans alle natiën der waereld te Constantinopel koophandel mogen dryven, zo is
die 'er, natuurlyk, zeer uitgebreid. Waarlyk, de groote en kleine schepen, en van
verscheiden maakzel liggen by Constantinopel, en aan weerskanten van het Kanaal der
zoete wateren, alsmede aan het uit de zwarte zee loopende Kanaal, ter langte van 2 of
3 duitsche mylen, overal zo, en menigmaal zo digt by malkander, dat hunne masten, van
verre, naar een bosch gelyken. - Het Kanaal der zoete wateren is de heerlykste haven,
die de natuur zonder kunst heeft gemaakt, hebbende omtrent 2 mylen in den omtrek, en
waarvan de beide oevers, zelden, een agtste gedeelte eener duitsche myl van elkander
af zyn. De grond is wel moerig, maar daarby nogtans vast, en zo diep, dat 'er niet
alleen oorlogschepen leggen, maar ook groote Koopvaardyschepen zo digt by het land
kunnen komen, dat men, door middel eener plank, 'er uit kan gaan. Dewyl het voor
middelmaatig groote schepen, weegens den sterken stroom in het Kanaal, zeer moejelyk
en gevaarlyk is, uit de haven voort in de zee van Marmora te gaan; zo moeten ze,
vooraf, na Besiktasch, boven Tophana oversteeken, en van daar afzeilen.
Het van de zwarte zee na beneden loopende Kanaal is, zekerlyk, één der voornaamste
bezienswaardige dingen in de waereld. Van Tophana af loopt het, by de 4 duitsche
mylen, opwaards tot aan de zwarte zee. By de twee mylen is het, meestendeels, van die
breedte, dat Kanonnen van middelmaatige grootte, die van weerskanten worden
afgeschooten, het kunnen bestryken. Aan de Europische en Asiatische zyde ziet men
verscheide, Keizerlyke en andere Paleizen, Lusthuizen, en fraaje dorpen, welke zo
vast aan malkander leggen, dat men, vooral aan de eerste zyde, bezwaarlyk weet, waar
't één begint, en 't ander eindigt. Zy leggen zo digt aan het Kanaal, dat men als uit
het huis voort in de bark kan treeden; maar de andere zyn tegen de wyn- en andere
bergen omhoog gebouwd. Te Terappia en Bujukdere hebben de meeste Gezandten en
Europeërs hunne hofsteden. Van de Franschen hebben ook veelen de hunne op de
Prinseneilanden, welke by de 2 duitsche mylen van Constantinopel in den Niceeschen
zeeboezem liggen, en eeniglyk door Grieken worden bewoond, die daar de vryheid van
kerken, kloosters, torens en klokken hebben. Doch de pragtigste lusthoven vervallen
allengs, om dat de erfgenaamen der Grooten, en zelfs der Vizieren niet ryk genoeg
zyn, dezelve te onderhouden. De vaart op dit Kanaal levert iemand fraaje en
verscheide gezigten uit, die waardig waren, afgebeeld te worden. Dikwyls is het als
bedekt met Dolfynen, welke rondom de barken komen, en zamen speelen; om niet te
zeggen, dat 'er een zeker soort van trekvogels, in eene ongeloovelyke menigte, steeds
op- en afvliegt. - Op dat Constantinopel, van de zyde der zwarte zee, zo ligt niet
van de vyanden ontrust mogt worden; zo zyn, op den afstand van een groote duitsche
myl, 2 Kasteelen op elke zyde aangelegd, waarvan dat geen, het welk op den
Europischen grond ligt, Rumeli-Hisar, maar dat op den Asiatischen grond Anatoli-Hisar
wordt genoemd, bestaande beide alleen uit muuren zonder wallen, en met Kanonnen
beplant, en zyn gestigt door Muhammid II, vóór dat hy de belegering dier hoofdplaats
ondernam, om haar, daar door de gemeenschap met de zwarte zee af te snyden. 'T Kanaal
is, daar, niet veel meer, dan een vierde eener myl breed. Maar by een ernstigen
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aanval zouden zy zo weinig dienst doen, als de Dardanellen en Kasteelen aan de andere
zyde der stad. De Keizer gebruikt dezelve, om 'er de Staatsgevangenen in te bewaaren,
en ook wel om de oproerige Janistaaren daarin het leeven te laaten beneemen, en
vooral van de eersten zodanige, die men niet in de 7 Torens zetten wil. Na den mond
des Kanaals toe, daar 't wel een halve myl breed is, 2 mylen van de voorgaande
afgelegen, zyn nog 2 Kasteelen, onder den naam Rumeli-Käläh en Anatoli-Käläh, gebouwd
door Mürad IV. In den oorlog tegen de Russen, in het jaar 1770, wierden ze nog met
Batteryen voorzien; even als ook, ten dienzelfden tyde, 2 sterke Kasteelen door den
Ridder Tott, één op den Asiatischen, en 't ander tegen over op den Europischen grond,
heel naby den mond der zwarte zee zyn aangelegd. — Naby den mond ligt, aan de
Europische zyde, het dorp Fanaratti, waarby op een kleinen, met de zee omringden
rots, de vermeende pylaar van Pompejus staat. Van daar na het boven gemelde dorp
Belgrad toe staat, in het open veld, een soort van een redelyk wyden, vierkanten en
dikken Toren, welke de Toren van Ovidius wordt genoemd, om dat die Dichter, naar men
zegt, zyn verblyf daarin zoude gehouden hebben. Daar is geen dak op, en daarënboven
zeer vervallen; des hy niets heeft, wat merkwaardig ware, om te bezien; even als 'er
daaromstreeks, voordezen, nog meer zulke torens zyn aangelegd geweest, naar het
schynt, ten tyde der Kosaksche rooveryen, om deze gewesten tegen dezelve te
beveiligen.
Van Constantinopel zal men, door de hiernevens gaande afbeelding der grondtekening,
een volledig denkbeeld kunnen vormen, tot wier opheldering de volgende opgaaf der
nommers en getallen dient.
A. Het Serail.
B. De ingang in het eerste plein.
C. De ingang in het tweede plein.
D. De Divan.
E. De ingang in het derde plein, of in het binnen-Serail.
F. De Gehoorzaal.
G. De Keizerlyke wooningen en gebouwen.
H. De Harim, of wooning van des Keizers vrouwen.
I. Wooningen der Idschoglans, (Bedienden) en andere perzoonen van het binnen-Serail.
K. De Munt.
L. De Toren, van welken de Keizer, zonder gezien te worden, de naar den Vizier
rydende Gezandten kan zien.
M. De Porte, of het Serail des Groot-Viziers.
N. Bostandschi Kapi, of hoveniers-poort.
O. De Poort der zwarte gesneedenen.
P. Bujuk-Kapi, de groote Poort, waar door zig de Keizer scheep begeeft.
Q. Kiosken, Lust- of tuin-zaalen.
R. Stallingen.
S. Eski-Serail, het oud Serail.
T. Ejub-Dschami.
V. Fanale, of vuurtoren voor de schepen.
Naamen der poorten omtrent de haven.
1. Bagdschjeh-poort
2. Baluk-Basar-poort
3. Sindan-poort
4. Odun-poort
5. Ajasmah-poort
6. Uen-Kapan-poort
7. Dschjäbäly-poort
8. Ajan-poort
9. Jengy-poort
10. Padry-poort
11. Fener-poort
12. Balad-poort
13. A'ywan-Sferay-poort
Naamen der poorten naar de zee toe.
14. Achar-poort
15. Tschadlady-poort
16. Kum-poort
17. Jengy-poort [als 9?]
18. Daud-Pascha-poort
19. Samathya-poort
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Naamen der poorten aan de landzyde.
21. Toegemetzelde poort. (porta aurea.)
22. Jedi-Kuli-Kapi.
23. Toegemetzelde poort.
24. Selivri-Kapi.
25. Jeni-Kapi.
Bij deze was Mahomets aanval,
26. Top-Kapan.
by de belegering en verovering
27. Edrene-Kapi. van Constantinopel.
28. toegemetzelde poort uit het Paleis van Constantyn.
29. Egiri-Kapi.
Moskeën en Kerken.
30. Hagia-Sofia-Dschami
31. Sultan-Achmet-Dschami
32. Sultan Bajazet-Dschami
33. Jengi, of Valide-Dschami
34. Sultan-Mahomet-Dschami
35. Sultan-Solyman-Dschami
36. Sultan-Selim-Dschami
37. Schech-zade-Dschami
38. Kutschuk-Hagia-Sophia-Dschami
39. Ali-Pacha-Dschami
40. Edrene-Kapi-Dschami
41. Kleine Moskeën, in alle wyken der stad.
42. Grieksche Patriarchaal-kerk.
Eenige andere merkwaardige plaatzen en gehouwen.
43. Atmetaan, of Hippodromus
44. de groote Obelisk, met 2 beschadigdë Pylaaren.
45. Ruïnen der zo genoemde verbrande Pylaaren.
46. Ed-Meïdan, Vleeschhal.
47. Paardemarkt.
48. Vizir-Chan.
49. Besestein.
50. Groote regenbak.
51. Groote waterbak.
52. Waterleiding.
53. Vervallen Paleis van Constantyn.
54. Vervallen Raadhuis der oude Grieken.
55. Vogelperk.
56. Gekken-, of Dolhuis.
57. Sarfans, Leermarkt.
58. Egyptische Besestein.
59. Idschoglan-Serai te Pera.
60. Zeer fraaje Fontein op de vlakte te Tophana.
61. Tophana, het gebouw voor de geschut-gietery.
(*) De beroemde Deensche reiziger, Niebuhr, houdt den maatstok op de Kaart van Constantinopel
door Reben te groot. Hy vondt den omtrek dier stad, zonder de voorsteden, naar zyne meeting,
niet boven de dertien duizend goede schreden, en dus niet veel boven twee duitsche mylen
groot. Misschien kan men op hem, hier, zo veel te meer, dan op den Heer van Reben aangaan,
toen hy deszelfs Kaart voor zig hadt.
(*) De Ejubs-Moshee is de eerste, die de Turken te Constantinopel hebben gebouwd. Tegen over
de voorstad, waar in ze staat, tusschen de zoete wateren en het Tuighuis is, aan het einde der
haven, de voorstad der Jooden (Askjoy) gelegen.
(*) Dat 'er in den Divan, boven aan het schip, een vogelkooy hangen, en daarin een witte duif
zyn zoude, gelyk eenigen berichten, is ongegrond.
(*) Ten tyde van den Graaf Marsigli waren 'er, te Constantinopel, 485 voornaame
waarönder zeven Keizerlyke; en in 4 duizend, 4 honderd, 85 door Turken bewoonde
waren, in elke ééne ofwel twee gemeene Moskeën, zo dat dit laatste getal wel op
mogt beloopen. Na zyn' tyd zyn beide soorten van godsdienstige plaatzen veelëer
dan verminderd.
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(*) Nopens den eersten Stigter der Sophie-kerk zyn het de schryvers gansch niet eens; maar dit
is eene afgedaane zaak, dat Keizer Justinianus dezelve, toen ze, voorheen, eenige maalen
afgebrand, en door aardbeevingen verwoest was, heeft lasten vergrooten, veel fraaijer en
pragtiger, dan ze voorheen was, versieren, de muuren en verwelven van gebakken steenen maaken,
van binnen met verscheiden kostbaar marmer bekleeden, en het gansche ge
(*) Wanneer de Besestam of verwelfde winkels, op hunnen gewoonen tyd, niet worden geopend; dan
is zulks een teken, dat 'er een oproer onder het volk reeds aan het gesten of wel gewis te
duchten is.
bouw, aan verscheide plaatzen, met ankers aanëen hegten. Is ze zo groot niet, als de Pieterskerk te Rome; dan volgt zy evenwel onmiddelyk na haar. Alhoewel de Sophie-kerk zeer grooti s,
en haar, misschien, in de hoogte niets toegeeft; egter overtreft deze merkiyk geene in de
lengte, want zy is een Kruiskerk. De Koepel van de Sophie-kerk is plat, en overtreft dien van
de Pieters-kerk zeer veel aan schoonheid en stoute uitvoering. Deze is wel met zeer veel
marmer en schilderstukken in Mosaisch werk versierd; maar heeft zulke fraaje en kostbaare
pylaaren niet, als geene. Haare gedaante is vierkant, en binnen de muuren bedraagt de langte
42, maar de breedte 38 vademen. Zo geeft Grelot beide op, in zyne beschryving en aftekening,
en het schynt, dat men zig, hier, op hem moge verlaaten. Wanneer men een vaam op 6 voeten
rekent, en 'er mede vermenigvuldigt; dan maakte de langte 252, en de breedte 228 voeten uit.
Dit kwam taamlyk naby de opgaave van Gyllius, als welke geene op 240, maar deze op 230 voeten
stelt, maar teffens zegt, dat hy de maat door een ander' heeft laaten neemen.
(*) Nopens dezen laatsten pylaar op den Hippodromus beweeren eenige onderzoekers der oudheden,
dat dit gedenkteken gehaald is van den Tempel te Delphos, alwaar het aan Apollo was gewyd. —
In de tuinen van het Serail is 'er, anders, midden onder de Cypressen, nog eene zuil, waarvan
het opschrift, vóór eenigen tyd, onleesbaar is gemaakt. Onder de hier en daar over gebleeven
woorden leest men nog: ob victos Gothos, (ter gedagtenis der overwinninge op de Gothen.) Men
is van gedagten, dat ze van de tyden van Theodosius, zoo niet zelfs van Constantin, voortkomt.
(*) Wanneer de Besestam of verwelfde winkels, op hunnen gewoonen tyd, niet worden geopend; dan
is zulks een teken, dat 'er een oproer onder het volk reeds aan het gesten of wel gewis te
duchten is.

§. VII. Van de Europeërs in Turkye.
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De Europeërs, die in Turkye Franken worden genoemd, zyn in de verscheide voornaame
Kooplieden verspreid. De benaaming Franken komt, waarschynlyk, van de krygsvolken,
die in de zo genoemde Heilige oorlogen het beloofde Land (Palestina) zouden inneemen,
en veelal uit de toenmaalige Franci bestonden. De voornaamste koopsteden, daar zig de
Europeërs met der woon hebben neergezet, zyn, in het Europisch Turkye,
Constantinopel, Adrianopel en Thessalonica, in Natolie of klein Asie; Smyrna en
Angora; in Syrië, Aleppo, Seyde, Jaffa, Ptolemais of St. Jean d'Acre; en in Egypten,
Groot Kairo en Alexandrie. Aan andere plaatzen van minder belang in Morea, Candia,
Cyprus, de eilanden van den Archipel, Barut, Rosetto, enz. pleegen ook nog eenige
natiën, vooral de Franschen, als mede de Venetianen, waarvan de eersten, over het
algemeen, de talryksten onder de Europeërs in de Levant zyn, pakhuizen te hebben.
Nopens deze plaatzen is, vooräf, § I. het noodige gemeld.
Die Europeërs nu hebben de vryheid, in Turkye handel te dryven, wier landsöverheid
met de Porte een vrede-verdrag heeft aangegaan. Dit zyn de Roomsch-duitsche Keizer,
het Russisch Hof, Frankryk, Engeland, Holland, Denemarken, Zweeden, Polen, Pruissen,
Venetië en Napels. Alle deze verscheide Mogendheden, Polen uitgezonderd, hebben te
Constantinopel tyd hunne Gezandten; maar Polen zendt 'er slegts, by byzondere
gelegenheden, by voorbeeld, wanneer een nieuwe Sultan den Throon beklommen heeft,
buitengewoone Gezandten heen. Men vind in alle Koopsteden insgelyks Consuls of
Agenten, van welken één, menigmaal, de zaaken meerder natiën waarneemt.
Andere Europeërs mogen in het geheel niet in het Turksch Gebied handelen, of moeten
zig onder de bescherming eener met de Porte vriendschap houdende Mogendheid begeeven:
voormaals waren ook Genuezen in de Levant; doch thans zyn ze 'er niet openlyk meer,
maar leeven, in zulk een geval, onder Fransche of eene andere bescherming.
Voor 't overige zyn de vryheden niet gering. De Europeërs mogen alle Godsdienstplegtigheden openlyk waarneemen, dus doopen, trouwen, laaten begraaven, enz. Dit
geschiedt zelfs by perzoonen, boven den gemeenen man verheven, met meerder staatsie,
dan wel elders. Aan plaatzen, daar schepen leggen, met geschut voorzien, worden de
Kanonnen gelost; de schepen laaten de wimpels waajen, en de vlaggen aan de
vlagstokken, in de huizen der Consuls bewaard wordende, worden opgehyst. Doch torens
en klokken zyn volstrekt verboden. Tot den Mahometaanschen Godsdienst kan niemand
hunner worden gedwongen, en mogt al iemand, uit onvoorzigtigheid of andere
omstandigheden, zig daartoe willen verpligten; dan heeft de natie, waartoe hy
behoort, het recht, hem driemaal plegtig voor de Turksche Overheid te ondervraagen.
Antwoordt hy dan, met zyn woord te herroepen; dan moet hy, op staanden voet, worden
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uitgeleverd.
De Europeërs, en zelfs hunne kerklyke Perzoonen, mogen ook, aan de meeste plaatzen,
in hunne gewoone kleeding gaan. De geschillen tusschen perzoonen ééner Natie worden
door haare byzondere Consuls afgedaan; die van verscheide natiën door haare Consuls;
maar de gemengde geschillen tusschen Europeërs en Turksche onderdaanen worden,
volgens de gemaakte vredestractaaten, ook tusschen de Consuls en de Turksche Overheid
beslist. Elke natie heeft, onder haaren Gezandt of Consul, eene evenredige schikking.
Zy heeft haare Kapelaanen, Schatmeesters, Cancellisten, Tolken, Janistaaren, en,
behalven de leden haarer natie, ook haare schutgenooten onder de lands-inwooners, die
haar, door middel van een Berat, (Vryheidsbrief) zyn toegevoegd, en uit dien hoofde
byna dezelfde voorrechten genieten, die zy zelv' hebben. De Franschen moeten een
getuigschrift van de Commerciekamer te Marseille, om Koophandel te dryven, voor
zekere, by voorbeeld tien of twaalf jaaren hebben, en zyn, deze jaaren verstreeken
zynde, verpligt, alsdan na Frankryk terug te keeren, of zulks te laaten vernieuwen.
De koophandel is ongemeen groot, en dat zo veel te meer, als 'er weinig goederen zyn,
die verboden zyn, in- of uit te voeren. De belastingen op de goederen zyn zeer
maatig, en op drie ten honderd gesteld. Maar, wyl dit een oud beding is, en de
waaren, thans, byna driemaal hooger in prys zyn, zo wordt pas door de bank twee per
cent betaald. Wordt een koopman op sluikery betrapt; dan betaalt hy tot straf de
belasting dubbeld. Deze toegevendheid overtreft niet alleen, in eene natuur- en
menschelyke billykheid, de tollen veeler Christen-mogendheden, maar doet ook den
koophandel ongemeen bloejen. De scheepvaart der Europeërs is aanmerkelyk, en wordt
door de oorlogs- en koopvaardyschepen der Turken beschermd en bevorderd. De
Zeeroovers op de Africaansche, Grieksche, Natolische en Syrische kusten maaken ze
nogtans, menigmaal, onveilig en gevaarlyk. Zy maaken zig vooral van de kleine schepen
meester, of door list, of door ze schielyk te overvallen, dewyl zy ze 's nachts
gewoon zyn te naderen, en alsdan met den sabel in de vuist op dezelve te springen.
De verscheide natiën, in Turkye zamen woonende, leeven, wat den handel en wandel
betreft, onderling in goede rust; maar een gemeenzaame verkeering heeft juist geene
plaats. Elk een onder de Christenen, Jooden en Turken bepaalt zig tot perzoonen van
zyne Gezindte, zynde de oorzaak hiervan niet zo zeer de Godsdienst, als wel de
levenswyze, daaruit voortvloejende. By de Oosterschen neemen de vrouwen geen deel aan
de gezelschappen, waarin mansperzoonen komen. Zy leeven ook heel anders in dezelve,
dan de Europeërs. In plaats dat by ons veelen op eenmaal spreeken, dus het gedruis,
zelfs by een middelmaatig gezelschap, taamlyk groot is, zo spreekt men daar zelden.
Het wordt voor onbetaamelyk gehouden, elkander in de reden te vallen. De meesten
zitten stil, onder een pyp tabak, en laaten hunne gedagten over het één of ander
gaan.
'T verblyf der Europeërs, in de meeste aangehaalde plaatzen der Levant, is verdeeld
tusschen de stad en het land. Zy zyn naamlyk in 't algemeen, en dus ook de Gezandten
en Consuls, gewoon, de zomermaanden buiten de steden door te brengen, zo wel om
frisser lugt te scheppen, als om een meerder vryheid te genieten, en zig, by eene
mogelyk heerschende Pest, beter te beveiligen. Hunne landhuizen gaan, wat betreft de
natuurlyke bevalligheden, onze door kunst gemaakte lusthuizen zeer verre te boven. De
verwisseling van bergen, dalen, fonteinen, bosschen, struiken enz. levert ongemeen
verrukkende gezigten uit, en de Europeërs leeven daar zonder een ceremonieelen dwang,
met het genot van al 't gemak by het wandelen, het doen van kleine togten, by het
visschen en jaagen. — De Gezandten en Consuls verbeelden in Turkye aanzienlyke
perzoonen. Hunne goederen, van buiten komende, worden niet onderzogt, maar krygen ze
zonder kosten, en zonder geopend en bezien te worden. - De Turken maaken geen
onderscheid tusschen een Ambassadeur en Envojé, en tusschen een gewoon of
buitengewoon Afgezandt; maar gebruiken voor allen den naam Eldschi. - Hunne Paleizen
zyn met menigerleie tot de bezending behoorende perzoonen, daarby met Bedienden,
Tolken, Janistaaren enz. opgevuld; hunne Audientien by den Groot Vizier en den
Grooten Heer geschieden wel zelden, om dat alles schriftelyk door de handen van den
Tolk der Porte moet gaan; ja zy moeten, vóór de Audiëntie, alles in geschrift
overgeeven, op dat de Turken het te vooren kunnen overweegen: maar, wanneer ze
geschieden, met des te grooter pragt; en de bezoeken, die de één Gezandt den anderen
geeft, zyn mede niet zonder veele plegtigheden, by voorbeeld, dat, by hunne intrede
in een Paleis, een kleine klok wordt geluid, en zy, even als ook de Consuls,
Janistaaren en Tolken voor zig laaten heen gaan of ryden. Voordezen egter ging 'er
meerder Eere en Waardigheid mede gepaard, dan nu daar de Gezandten, om dat zo veele
Hoven de vriendschap der Porte hebben gezogt, het welk de Turken als een soort van
hulde aanmerken, zeer gemeen en daar door min geagt worden. (*) Ordentelyke menschen
worden, in de Levant, niet alleen van hunne eige, maar ook van andere natiën wél
ontvangen. Doorgaans heerscht 'er eene hoffelykheid, die daar alleen, en niet in de
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beschaafdste landen wordt gevonden. Alle Europeërs zien elkander daar, als landlieden
en goede vrienden aan; weshalven het een reiziger ter plaatze, waar hy zig ophoudt,
zeer goed heeft.
(*) De Gezandten, Consuls, en de tot hunne natie behoorende Perzoonen hebben groote rede, zig
voorzigtig en geregeld in Turkye te gedraagen. Men vergeet daar minder, dan we aan andere
plaatzen, de eens begaane fouten; en, die iemand in 't byzonder begaat, wordt, gemeenlijk, op
rekening zyner geheele natie gesteld.

§. VIII. Van de Audientien der Europische Gezandten en Consuls by de Turken.

De Europische Gezandten neemen, te Constantinopel, een zekeren rang in agt, naar
welken zig de Consuls in de verscheide zeesteden van Turkye rigten. Eerst zyn de
Afgezandten, (Ambassadeurs) te weeten de Fransche, de Engelsche, de Venetiaansche en
Hollandsche; voorts komen de Gezandten, (Envojés) van den Duitschen Keizer, welke den
naam van Internuntius draagt, de Zweedsche, de Deensche, de Pruijssische, de
Russische, die Resident genoemd wordt, en de Napelsche. De laatste gaat, ten einde
het Ceremonieel van zyn Hof niet tekort te doen, elf dagen na de anderen tot de
Audientien. - De bezoeken der Consuls by de Kadis zyn de geringste. Twee of vier
Janistaaren met hunne staatie-mutzen, en, vier of vyf voet lange staaven, en agter
dezen de Tolken, gaan by paaren voor den Consul, welke op een zekeren afstand volgt,
en naar gelange van het Consulaat van meer- of minder Bedienden wordt verzeld; waarop
de togt door die mansperzoonen, welke onder zyne bescherming staan, wordt beslooten.
By de aankomst in de Mechkeme (vergaderplaats) wordt hy in de gehoorzaal geleid,
waarheen by eenen staatsie-stoel heeft laaten brengen, en waarop hy, na dat de Kadi
is gekonen [gekomen], en op zynen, door eenige kussens verhoogden Sopha plaats heeft
genomen, nêer gaat zitten. Alle overige aanwezenden blyven meestendeels staan. Na de
complimenten en een kort gesprek geeft de Kadi zynen Bedienden een teken, waarvan 'er
twee den Kadi en den Consul gestikte doeken, in plaats van een servet, op den schoot
leggen, en twee anderen elk een' een kop Koffi met Confituuren overreiken, welke
insgelyks den voornaamsten Europeërs, even als den Amptenaaren van den Kadi wordt
aangebooden. Voort daarna wordt de Sorbet in groote porcelleine kommen toegereikt. Om
alsdan een einde van het bezoek te maaken, zo brengen die Bedienden, op een
herhaalden wenk, zilveren of gouden, met welriekend water vervulde besproeyvaten,
waarmee zy hen, die de Eer genooten, van Koffi te drinken, de handen besprenkelen, en
dan den Kadi en Consul, by het houden van een doek boven hun hoofd, maar de anderen
zonder zulk een' doek, met Aloë bewierooken. By het afscheid, waarby de Kadi blyft
zitten, wordt den Consul een gestikte zak- of ander doek verëerd, even als ook twee
of drie der Voornaamsten van zyn gevolg zulk een' krygen. De Audiëntie van een Consul
by een Pacha verschilt van die by een Kadi daar door alleen, dat die hem zittend
ontvangt, en in stêe van zakdoeken Kastans laat uitdeelen. - De Gezandten van zulke
Mogendheden, die veele schepen in de Turksche wateren hebben, leggen by den KapiteinPacha of Groot-Admiraal, jaarlyks, een bezoek af, vóór dat hy, in den zomer, met de
Ottomansche vloot na den Archipel stevent, ten einde hem de schepen hunner natie aan
te beveelen. Doch dit bezoek is eene kleinigheid, in vergelyking van de Audiëntie by
den Groot-Vizier, welke alle Gezandten, by hunne aankomst en hun vertrek, als mede by
alle veranderingen der Keizers en Viziers hebben. By andere voorvallen wordt een'
Gezandt, niet ligt, eene Audiëntie toegestaan, maar de zaaken worden schriftelyk
afgedaan, en de voorstellen, in het Latyn of Italiaansch, den Tolk der Porte ter hand
gesteld, die ze woordelyk overzetten, en zyne overzetting met het Origineel aan de
Porte moet overleveren; en hieröp volgt wêer schriftelyk, en in de Turksche taal, het
antwoord met eene woordelyke overzetting van dien Tolk der Porte; welke zyn hoofd
verbeurt, by aldien 'er slegts één woord in die overzetting mogt ontbreeken, of hy
het Geheim niet verzweeg. Doch geen Gezandt verzoekt gehoor, gevallen van
noodzaaklykheid uitgezonderd, om de onkosten van eenige duizende gulden, die 'er op
loopen, te bespaaren.
Dewyl by de Turken de hoofdzaaken vroeg worden afgedaan; zo begeeft zig de Gezandt
omtrent om 4 uuren op weg. Eerst gaan 12 of 24 Janistaaren, by paaren vooräf, met
Ceremonie-staaven in de hand, en mutzen op het hoofd, waaräan, van agteren, een witte
reep van byna 2 ellen lang en een vierendeel breed afhangt; daaröp volgen 5 of 7
fraai opgetooide handpaarden, aan wier spits zig de stalmeester te paard bevindt; dan
12 tot 24 door den Gezandt aangenomen, naar 's lands wyze gekleede Bedienden; de op
zyn Europisch gekleed gaande Huisbedienden, voorafgegaan van den Deurbewaarder; 4 of
8 kamerdienaaren met den Hofmeester; de Tolk; de Secretaris van den Gezandt, die de
geloofsbrieven van zyn Hof op een kostbaar kussen draagt; voorts de Gezandt zelf, of
te voet, of te paard, of in een rosbaar, en wanneer hy Heidukken heeft, van deze
omringd; het slot maakt zyn gevolg, het welk uit zyne natie, en ook veele
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vremdelingen bestaat, die deze plegtigheid wenschen te zien. By buitengewoone
Audientien, wanneer de Gezandt brieven van zyn Hof moet overgeeven, wordt hy
insgeiyks van den Tschausch-Baschy (Opper-ceremoniemeester) en meerdere Bedienden der
Porte, als mede van meerder Janistaaren verzeld. Deze togt gaat tot aan 't Kanaal der
zoete wateren, of de Haven, daar de Vizier een genoegzaam aantal van Kayken heen
heeft gezonden, om hem over te zetten. Aan den overkant bevindt zig de TschauschBaschi, om den Gezandt te ontvangen. Beide met de Voornaamsten van des laatsten
gevolg worden in een klein, daar toe bestemd, zeer gemeen huis gebragt, alwaar hen
Koffi aangebooden wordt. Geduurende dien tyd zendt de Groot Vizier de paarden, om den
Gezandt af te haalen. Te paard gesteegen zynde, gaat de togt in de voorgemelde orde
voort, met dit onderscheid alleen, dat de Tschausch-Baschi aan de regte hand van een
Gezandt (Envojé) rydt, daar hem een Afgezandt (Ambassadeur) dit niet ligt toestaat,
maar hem of vooruit laat ryden, of ten minsten kan eischen, dat iemand van deszelfs
gevolg aan zyne linke hand moet ryden. Is men in des Viziers Paleis gekomen; dan
wordt de Gezandt, door den Tolk der Porte, in eene zaal gebragt, ten einde het den
Vizier gemeld werde. Een wyl daarna wordt de Gezandt in de Gehoorzaal geleid. Het
Ceremonieel is hier zeer stipt berekend, om elkander niets toe te geeven; weshalven
de Vizier niet door die deur naar binnen komt, door welke de Gezandt na binnen is
gegaan. Deze Gehoorzaal, waarin hy wordt ontvangen, is juist gebouwd naar de vier
lugtstreeken. Zy is wat langer, dan breed. Ten Noorden en Oosten zyn de glazen. Ten
Zuiden is de deur voor den Gezandt, en naar het Westen die voor den Vizier. Langs de
gemelde glazen zyn kostbaare Sophas, of Oostersche rustbedden. In den noordoostelyken hoek is eene hoogte, door middel van een dubbelden Sopha voor den Groot
Vizier; voor denzelven, op den afstand van drie schreden, een stoel zonder rug en
leuning voor den Gezandt; want daar de Groot Vizier hem niet de regte hand op den
Sopha geeven, en hy niet aan deszelfs linke hand wil zitten, zo heeft men zulk een
middenweg moeten bedenken. Ter regte zyde van die deur, door welke de Gezandt na
binnen komt, staat eene ry der voornaamste Staatsbedienden tot naby den stoel van den
Gezandt; en even zulke eene ry staat mede aan de linke zyde der deur, door welke de
Vizier na binnen treedt, tot aan zyne zitplaats. De Gezandt komt eerst binnen, en
gaat in 't midden door, doch zet zig niet neder, maar blyft staan, tot dat de Vizier
komt, en plaats neemt, om dat hy anders, by deszelfs binnen treeden, opstaan moest;
maar zyn gevolg mag niet midden door, maar moet tusschen de ry en de glazen heen
gaan, en zo agter den Gezandt treeden. Een oogenblik daarna worden de deuren des
Viziers geopend, en die gaat alsdan ook middendoor, naar zyne Zitplaats, wordende hem
teffens het Salam of een Turksch Vivat, driemaal, door alle daar zynde Turken
toegeroepen. Zulk een gejuich laaten ook de andere Viziers, Pachas en de KapiteinPacha, by plegtige gelegenheden, van de hunnen maaken. Terwyl hy zig nederzet, gaat
de Gezandt ook zitten, en zy maaken elkander een soort van een Compliment, zynde by
het gesprek des Groot Viziers met den Gezandt de Tolk der Porte de overzetter. De
Grooten des Hofs, en het gevolg van den Gezandt blyven staan. De laatste geeft den
Vizier zyne geloofsbrieven over, en ontvangt 'er ook het opgestelde antwoord op; want
alles is, vooraf, reeds afgedaan. By de Audiëntie worden ook gansch geene zaaken
verhandeld, gemerkt de omstaanders alles zouden hooren; maar eeniglyk wordt van
onverschillige zaaken gesproken, en na eenige oogenblikken wordt Koffi met
Confituuren toegereikt, waarop een soort van Sorbet of zoeten drank volgt. Met
welriekend water wordt men op het hoofd, de handen en de kleeding besprenkeld. Daar
'er nu zeer veele menschen zyn, die deze dingen brengen en uitvoeren, en elk, naar
het Levantsch gebruik, maar één kop Koffi krygt; zo is alles zeer schielyk afgedaan.
Ten zelfden tyde worden ook de Kastans, of vermeende Eergewaaden den Gezandt en
deszelfs gevolg aangedaan. Deze zyn van boomwol en doorgeweeven vlokzyde dun gewerkt,
meestendeels witagtig, met eenige weinige mismaakte bleekgeele bloemen. Zy gelyken
wel naar onze nagtrokken, uitgenomen dat de mouwen bykans tot den grond toe hangen,
en zo naauw zyn, dat 'er de arm niet door kan; weshalven ze van onderen eene opening
hebben, om 'er den arm door te steeken. Geest de Groot Vizier een' wenk, dat men het
reukwerk brenge, en is 'er de Gezandt met zyn gevolg mede bewierookt; dan is het een
kenteken, dat men zal scheiden. De Gezandt staat alsdan op, en buigt zig voor den
Vizier, die mede wel een buiging maakt, maar zitten blyft; gaande hy uit het paleis
van den Vizier, (waarin, even als in 't Serail by de Audiëntie by den Grooten Heer,
de Turken hem en zyn gevolg eene agting bewyzen, naar gelange zyn Hof by de Porte in
agting is,) in dezelfde orde weder heen, als hy is gekomen. De Audientie op zig zelve
duurt pas een half uur, en de Europeërs zyn daarby, even als ook by de Audientien by
den Grooten Heer, met hunne hoeden gedekt.
Wat deze laatste Audientien aangaat; die zyn zeker de plegtigste. De togt aan de
overzyde van 't Kanaal der zoete wateren is dezelfde; maar moet tot daartoe onder het
voorlichten met fakkels geschieden, om dat het, den tyd der langste dagen uitgenomen,
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gewoonlyk nog duister is. Het overzetten is als dan, wegens de duisternis, moejelyk,
en men heeft werk, de paarden te vinden. By het aanbreeken van den dag komt men aan
het Paleis van den Vizier. Hier moet men in de open lugt, wat het ook voor Wêer zyn
moge, te paard wagten. Dit duurt, menigmaal, redelyk lang. Want veele Grooten moeten
by den Vizier vergaderen, om hem af te haalen. Deze ryden mede vooruit, waarop de
Groot-Vizier volgt. De Tolk der Porte sluit het hek. Dan komt de Gezandt met zyn
gevolg. Men rydt de eerste poort van het Serail door; maar by de tweede poort moet
men afstygen, en 'er te voet door gaan. Dit is, wegens de duizenden van menschen, die
in 't Serail zyn moeten, ongemeen moejelyk, en men wordt byna verdrongen en vertrapt.
Men gaat hierop na den Divan toe, die weinig tyds daarna wordt geopend. Dit is een
verwelfd vertrek, van omtrent 50 voeten in het vierkant. De deur is na het Oosten.
Naar dit en de Zuidzyde zyn ook de glazen. Regt tegen over de deur is, in den wand,
ter hoogte van omtrent 16 voeten van den grond, een gouden traliewerk, 't welk
mogelyk 4 voeten hoog, en 3 voeten breed mag zyn. Door middel daarvan kan men in het
daar tegen aanleggend vertrek, het welk daar donker wordt gehouden, hooren en zien,
wat in den Divan omgaat, en de Groote Heer bedient zig daarvan tot dat einde. Men kan
hem dus niet zien, en buiten dat krygt men van den Tolk der Porte de les, om niet
veel naar boven te kyken. Daaröver, even als ook aan andere plaatzen van den wand,
staan de woorden, met groote gouden letters, in het Arabisch geschreeven: daar is
geen God behalven God, en Muhamed is zyn Propheet. Onder dit traliewerk zit de Groot
Vizier alleen op een Sopha, die de geheele zyde beslaat, en na de Zuid- en Noordzyde
byna tot het midden des Divans uitsteekt. Aan de regte hand van den Groot Vizier zit,
in den hoek van den Divan, de Kapitein-Pacha, wanneer hy te Constantinopel is,
alsmede andere Pachas, zoo ze zig daar ophouden, en daar naast, op den zyd-sopha, de
Nischandschy; (groot Cancellier,) en aan de linke hand de beide Kadhyleschkjer
(Oppersten des legers) en by dezen op den zyd-sopha de Defterdar. (Opperschatmeester.) Aan de regte zyde naby de deur zit de Gezandt op een stoel zonder
leuning; de Tolk der Porte staat aan zyn linke hand, en het gevolg des Gezandts staat
agter hem. Met gerechtszaaken wordt een begin gemaakt. Daar worden, eenige maalen, 12
of 18 perzoonen binnen gebragt. Een gerechtelyk perzoon leest, met weinig woorden, de
zaak van elk een voor, en de Groot Vizier doet, met den Raad der Byzitters, de
uitspraak met weinige, maar duidelyke woorden. Dit duurt van 6 tot omtrent 8 uuren,
in welke 2 uuren meer, dan 50 geschillen worden afgedaan. Hierop gaat men over tot de
munt-zaaken; de nieuw geslagen munt wordt vertoond, en de menigte van beurzen
afgepast, die onder de Janistaaren tot Soldy moeten uitgedeeld worden. Dit mogt
omtrent tot 9 uuren duuren. Hieröp verschynen de Koks van den Groot Vizier. Deze
draagen zo veele kleine ronde, daarby zeer gemeene, drievoetige tafels, als 'er
Turksche Ministers in den Divan zyn. Voor elk van dezen wordt 'er ééne gezet, en een
zilver tafelblad daar over heen gelegd, waaröp eenige lepels leggen. Servetten worden
niet gegeeven, vorken in het geheel niet, en maar één mes, om klein te maaken, wat
mogelyk in de keuken niet reeds klein gemaakt was, of met de vingers niet van een
gedaan kon worden. De Gezandt wordt, by deze gelegenheid, aan de tafel van den Groot
Vizier, tegen hem over gezet. Aan elke andere tafel zetten zig 2 of wel 3 Europeërs.
Dewyl het vleesch zeer murw gekookt, daarby met peper zeer sterk is bestrooid, en in
groenagtige porcelleine, wel sterke en dikke, maar gemeene schotels, (waarvan de
Turken de verbeelding hebben, dat men daaraan voort merken kon, wanneer de spyzen
waren vergiftigd,) opgedraagen wordt; zo heeft men weinig lust, om 'er van te eeten,
zo veel te meer, als men met de vingers moet toetasten. Daar worden eenige honderde
schotels opgedraagen. Men moet zeggen, opgedraagen: want de ééne is naauwlyks
opgezet, of zy wordt reeds weder weggenomen, en eene andere gebragt. Doch dit alles
geschiedt in de uiterste orde en stilte. Want, om dat de menigte der koks tot in den
Divan toe dermaaten is geplaatst, dat de schotels uit de keuken van den éénen aan den
anderen overgegeeven, en zo voorgezet, ook op dezelfde wyze wêer terug gegeeven
worden; zo heeft 'er gansch geen heen- en wederloopen plaats. Ten minsten in een half
uur is ook dit gansche maal geëindigd, hoe groot het ook moge geweest zyn. Geduurende
dien geheelen tyd is men ook op het tweede plein van het Serail niet ledig, maar aan
eenige duizende Janistaaren wordt de soldy voor eenige maanden betaald. De ééne
Compagnie na de andere worden haare beurzen, waarvan in elke 500 Piasters zyn,
toegeworpen, en dewyl hy, die ze eerst vangt, 'er eene belooning voor trekt, zo
dreunt byna de grond, wegens het loopen der Janistaaren. Dit uitgezonderd, heerscht
in 't Serail zulk eene stilte, als of 'er niemand in ware, en de krygslieden
verstouten zig niet, zonder geroepen te worden, van hun post te gaan. Deze worden
mede, op zulken dag, met Pillau of ryst gespyzigd. Is het gastmaal in den Divan ten
einde; dan wordt 'er water om te wasschen gegeeven, en de nadere schikking tot de
eigenlyke Audiëntie gemaakt.
Alle Staatsministers gaan, na eene buiging voor den Groot Vizier, den Divan uit. Deze
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laat, ten zelfden tyde, den Keizer des Gezandts begeerte om Audiëntie, door een
schriftelyk verzoek, het welk, even als alle brieven des Groot Viziers aan den
Keizer, Talkysch genoemd wordt, weeten, en deze geeft 'er, insgelyks, schriftlyk
verlof toe, welke, even als alle onmiddelyke antwoorden des Keizers, den naam van
Katischerif draagt. De Gezandt gaat, na eene buiging voor den Groot Vizier, maar
welke zitten blyft, met zyn gevolg op den voorhof, en wordt, aan dezelfde zyde van
het Divan-gebouw, in een' hoek van 't Serail ten Noorden, onder den blooten Hemel
gebragt, alwaar een menigte van Bedienden met Kastans komen, ten einde de Gezandt met
zyn gevolg daarmee bekleed werde, om in deze Turksche eerkleederen waardig te zyn,
voor den Keizer te verschynen. Dit Oostersch gebruik heldert de zinspeelingen der
Bybel-woorden op, dat wy, by onze zondige gesteldheid, byzondere kleederen des heils
noodig hebben, om waardig geagt te worden, te staan voor des menschen-zoon, den
Rechter alles vleesches. De Gezandt met zyn gevolg op deze wyze bekleed zynde, wordt
hy aan den muur onder een eenigzins uitsteekend dak gesteld, alwaar hy zig, in allen
gevalle, op eene oude bank kan nederzetten, zo, dat hy den ganschen voorhof voor zig
heeft, en ten zelfden tyde stellen zig ook de Janistaaren in een zekere orde.
Ter linke hand van dien hoek, daar de Gezandt staat, is de Gehoorzaal van den Grooten
Heer. Daaruit komen 2 Kamerheeren met zilveren staven, en gaan regelregt na den Divan
toe. De Groot Vizier komt uit denzelven, om na den Keizer gebragt te worden. Men kan
zig de ernstige houding van deszelfs gang niet wel verbeelden. Hy legt, verscheide
maalen, de regte hand op het hart, begroetende op die wyze de verscheide ryen der
Janistaaren, en den Gezandt met zyn gevolg. Na dat hy by den Grooten Heer eenigen tyd
is gebleeven; komen er zo veele paaren van Ceremonie-meesters voor den dag, als 'er
perzoonen in de Gehoorzaal mogen komen, zynde dit getal, de Tolken van den Gezandt en
de Porte mede gerekend, tot 10 of 12 perzoonen bepaald. Twee hunner leiden eenen
Europeer onder de armen, en brengen hem, taamlyk vast gehouden, binnen. De Keizer zit
op een Sopha of Troon, welke byna de gedaante van een vierkant bed heeft. De Hemel
rust op pylaaren. Al het bekleedzel is met goud en paarlen ongemeen ryklyk belegd. De
Groot Vizier staat aan deszelfs linke hand; maar de Tolk der Porte ligt, voor den
Sultan, plat op den grond, met het gezigt naar den Vizier gewend, als ware hy
onwaardig, den Keizer aan te zien. De Gezandt maakt alsdan eene buiging voor
denzelven, doende teffens zyn voorstel by het overgeeven der geloofsbrieven, dewelke
hy, zoo hy voorzigtig is, met eene buiging van zyns Secretaris kussen neemt, om dat
hy aan des Keizers brieven eene zelfde agting moet bewyzen. De Tolk der Porte zet het
Compliment over, en de Groot Vizier neemt de brieven aan. Deze antwoordt mede op
alles; want de Keizer verwaardigt zig niet, met de Gezandten te spreeken. Hy geeft
hem te gelyk de brieven over, en in den tyd van omtrent 5 minuten is de Audiëntie
geëindigd. By het uitgaan wordt den Europeërs toegeroepen, zig buiten het Serail te
begeeven. Men laat zig dit ook niet twee maal zeggen; want, om dat men weet, welk een
gevaar men by de tweede poort loopt, daar zo veel duizende menschen moeten door- en
uitgaan, zo doet elk een zyn uiterste best, om 'er schielyk uitte komen, en op zyn
paard te klimmen. Doch door de derde poort kan men niet eer, vóór dat alle
Staatsbedienden en krygslieden daar buiten zyn. Zo lastig als het is, na zo veele
menschen te wagten, om dat men onder den blooten Hemel stil moet houden; zo aangenaam
wordt dit verdriet nogtans beloond, om dat men, behalven eenige duizende Janistaaren,
nog alle Civiel- en Krygsbedienden, in hunne heel verscheide dragten, voor zig voorby
ziet gaan of ryden. Na dit alles neemt de Gezandt ook, in de voorige orde, zynen
terugogt aan, en komt omtrent om 11 of 12 uuren weder te Pera. Men ziet hieruit, hoe
hartig niet alleen zulke Audientien zy, maar ook hoe een barbaarsche hovaardy der
Turken met boersch- en lompheid verëenigd, en 't aanzien der Europische Gezandten
zeer wordt verminderd. Waarlyk, men moet zig verwonderen, dat de Christenmogendhedende Titels van den Turkschen Keizer, in de aan haar geschreeven brieven,
kunnen verdraagen, waarby hy zig voor niet veel minder, dan een' Koning aller
Koningen uitgeeft, zig onder anderen noemende Schehin-Schah, en Tsill-ullah, dat is,
Keizer der Keizeren, en schaduw Gods op aarde; en, wanneer de Titel van een Christenkoning is gezet, hy daarby wenscht, wiens einde gelukkig zy, het welk by de Turken
betekent: die een Mahometaan moge worden!

TWEEDE AFDEELING. De toestand van dm Christelyken Godsdienst in Turkye.
§. IX. Van de Godsdienst-vryheid der Christenen in Turkye over het algemeen.
2975

De Christelyke Godsdienst-vryheid onder de Turkenmü. op verscheide voorschriften in
hunnen Koran, waarvan men 't zo genoemde Testament van Mahomet als een kort begrip
kan aanmerken. Men verhaalt naamlyk, dat deze by de Monniken op den berg Sinai
gekomen, en van hen zeer minzaam was ontvangen, en hy hen daarom, tot dankbaarheid,
eenen vryheids-brief onder gemelden Titel gegeeven hebbe. Dit geschrift bleef in
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handen der Monniken tot op den tyd van Sultan Selim, welke oordeelde, dat het
onheilig was, het zelve in hunne handen te laaten. Weshalven hy hen dien vermeenden
schat liet afeischen, stellende hen daarvoor eene Copy ter hand, welke zy nog
bewaaren. Solyman II bepaalde dit gansch Testament van Mahomet, en 't daarop rustende
Katischerif van Selim alleen tot het klooster van den berg Sinai, en 't hadt niet
veel gescheeld, of hy had beide, op aanraading van Kuproli Ogli Mustapha Pacha
vernietigd. De Heer van Mosheim geeft, in zyne Kerkhistorie, by de zevende eeuw, het
noodige verslag, wat 'er onze oordeelkundigen van denken. (*) Welke gedagten nu ook
deze mogen voeden, dit is zeker, dat de Turken nogtans dit Testament voor echt
erkennen; en, om dat 'er de Godsdienst-vryheid der Christenen onder hen, in de daad,
op rust, zo zal ik 'er eene overzetting van laaten volgen, die deze is:
"God is groot en een Regeerder; van Hem zyn alle Propheeten gekomen, en voor Hem
bestaat geen onrechtvaardig getuigenis: door Gods Genade Muhammed, de zoon van
Abdallah, de Gezandt Gods, en trouwe wagter der waereld, heeft voor alle de geenen,
welke tot zyn volk en Godsdienst behooren, dit tegenwoordig getuigschrift als eene
vaste en uitdrukkelyke belofte opgesteld, die 't volk der Christenen, en den
aanhangeren des Nazareners, van welk slag, voornaam of gering, geëerd, of welke zy
ook mogen zyn, gehouden zal worden; en stel het volgende vast:"
I. "Wie van myn volk zig zal verstouten, myne belofte en myn' eed, in dezen
vryheidsbrief vervat, te breeken; die vernietigt Gods belofte, handelt strydig met
den eed, en wordt een veragter des geloofs, (het welk God verhoede!) want hy wordt
schuldig aan den vloek, hy moge een Koning of een arme, of over 't algemeen zyn, wie
hy wille."
II. "Wanneer zig iemand dezer Monniken, op zyne reizen, op eenigen berg of heuvel, in
een dorp of andere bewoonbaare plaats, aan de zee, in de woestyn, of in eenig
klooster, in eene kerk of bedehuis mogt ophouden; dan wil ik midden onder hen zyn,
als de bewaarder en beschermer hunner perzoonen, goederen en middelen, met myne ziel,
hulp en bescherming, en al myn landvolk; want zy maaken een gedeelte van myn eigen
volk uit, en zyn myne Eere."
III. "Daarby belaste ik allen mynen Bedienden, geen hoofdgeld, noch eenige andere
schattingen van hen te vorderen; want zy zullen tot geen ding van dit soort worden
gedwongen."
IV. "Niemand zal zig onderwinden, hunne Rechters of Opzienders te veränderen, maar zy
zullen in hunne bediening blyven, zonder afgezet te worden."
V. "Niemand zal hen op de heerewegen, by hunne reizen, lastig vallen."
VI. "Niemand zal ze van hunne kerken berooven."
VII. "Wie eenige dezer myner toegestaane vryheden vernietigt; die moet weeten, dat hy
Gods orde te niete doet."
VIII. "Voorts zullen noch hunne Rechters, Opzienders, Monniken, Bedienden,
Leerlingen, noch eenige anderen, van hen afhangende, hoofdgeld betaalen, of in dit
stuk worden belast; want ik ben hun beschermer, het zy ze te land of te water, ten
Oosten of Westen, Noorden of Zuiden zyn; want zy zo wel, als alles, wat hen
toebehoort, zyn in dezen eed en vryheids-brief begreepen."
IX. "En van hen, welke gerust en als kluizenaars op de bergen leeven, zal men noch
hoofdgeld, noch van hun inkomen de Tiende vorderen. Ook zal geen Regtzinnige deel aan
het hunne neemen, want zy werken alleen voor hun onderhoud."
X. "Byaldien de aardvrugten wél mogten gelukken, zullen de inwooners verpligt zyn,
hen van elke maate iets uit te keeren."
XI. "In oorlogstyd zal men hen noch uit hunne wooning verstooten, noch ze dwingen, te
veld te trekken, noch van hen alsdan een hoofdgeld te eischen."
(Tot dus verre gaat, het geen de Monniken des bergs Sinai betreft; het overige
raakt alle Christenen.)
XII. "Die Christenen, welke met der woon zyn gezeeten, en uit hoofde van hunnen
rykdom en handel in staat zyn, om het hoofdgeld te betaalen, zullen niet meer, dan 12
Drachmen geeven."
XIII. "Dit uitgezonderd, zal van hen niets verder worden gevorderd, naar Gods
uitdrukkelyk bevel, welk zegt: belast hen niet, die eerbied hebben voor de boeken,
van God komende; maar deelt hen, op eene liefderyke wyze, van uwe goederen mede; gaat
met hen om, en houdt elk een' van hunne belediging af."
XIV. "Wanneer eene Christen-vrouw, ten eenigen tyde, met een Regtzinnigen mogt
trouwen; dan zal hy haare neiging geenen dwang aandoen, om haar van haare kerk,
gebeden en Godsdienst-oefening af te houden."
XV. "Niemand zal hen beletten, hunne kerken te verbeteren."
XVI. "Zoo iemand tegen dezen mynen vryheids-brief handelt, of aan het tegendeel
geloof slaat; die valt van God en zynen Godlyken Apostel af, uit aanmerking der
bescherming, welke ik hen, agtervolgens deze belofte, heb verleend."
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XVII. "Niemand zal ze beoorlogen; maar de Regtzinnigen zullen, veeleer, oorlog voor
ben voeren."
XVIII. "En hiermede beveele ik, dat niemand van myn volk zig verstoute, tegen deze
myne belofte, tot het einde der waereld toe, te doen of te handelen."
"Getuigen waren: Ali, de Zoon van, Abu Thaleb (met vyftien anderen.")
"Dit tegenwoordige was geschreeven door het Legerhoofd, den opvolger van Ali, den
Zoon van Abu Thaleb, toen 't de Propheet, (in welken vrede zy!) eigenhandig, in zyne
Moskee hadt ondertekend, in 't tweede jaar der Hegire, den derden dag der maand
Mahorem." (*)
Aankomelingen in de Historien weeten reeds de rede, waarom Mahomet, vooral op zekere
tyden, den Christenen zo groote vryheden hebbe toegestaan, te weeten deels, om door
middel van hunnen bystand, de heidensche Arabiërs te onder te brengen, deels zig van
alle
Christen-gezindheden, die van de Grieksche kerk waren uitgeslooten, ter vernietiginge
van 't Oostersche Keizerryk te bedienen; deels om door zulk dulden van dien
Godsdienst de onder dit Keizerryk misnoegde Christenen, des te ligter, naar zig te
trekken; en hoe dus, in een zeker opzigt, eene volstrekte noodzaaklykheid hem dezelve
heeft afgeperst. Doch, dit ter zyde gesteld, blyft het zeker, dat, wanneer dit zo
genoemde Testament door de Turken wierdt opgevolgd, de Christenen onder hen zeer
gerust moesten leeven, waaraan inmiddels heel veel scheelt. Mahomet heeft wel belast,
de Christenen zo wel, als de Jooden, wat hun Leeven en Godsdienst aangaat, te
verschoonen; maar op voorwaarde, wanneer ze zig, goedwillig, aan de Mahomedaanen
onderwerpen, en het losgeld, het welk Charatz genoemd wordt, voor hun Leeven zouden
betaalen. De meesten deeden het eerste, en allen doen het laatste; des men voort
ziet, waarom zy worden geduld. Maar nogtans heeft deze vryheid ongemeen groote
bepaalingen. De voorbeelden naamlyk zyn niet zeldzaam, dat geheele hoopen van
Christenen, en nog meermaalen, dat enkele perzoonen, by allerleie voorvallen,
inzonderheid wanneer valsche getuigen zeiden, dat zy hadden gehoord, dat dezulken den
Mahomedaanschen Godsdienst wilden aanneemen, en zo ook anderen, om de doodsstraf te
ontgaan, met geweld als tot denzelven wierden gedwongen. De duidelykste voorbeelden
daarvan vind men in het Leeven van Osman en Orchan. Tot den tyd van Amurat IV toe was
'er eene wet, dat het tiende gedeelte der zoonen, van Christen-ouders gebooren, hen
met geweld ontnomen, en na de besnyding den Janistaaren wierdt ingelyfd; en Selim I
wierdt, door den Groot Vizier en den Mufti, eeniglyk gehinderd, alle Christenonderdaanen tot Mahomedaanen te maaken.
Maar hoofdzaaklyk is dit de grondregel der Turken, den openbaaren Godsdienst te
besnoejen en te bepaalen. Aan plaatzen, daar of geene Christen-kerken zyn geweest, of
ze eens vervielen, is gemeenlyk de opregting derzelve onmogelyk. Aan plaatzen, waar
nog Christenvergaderingen zyn, worden zy, gestadig, meer en meer onderdrukt. Wat aan
de Kerken, en slegts in kleinigheden, als aan het dak, den Toren enz. gebrekkig
wordt, mag, buiten een byzonder verlof van 't Hof, niet worden verbeterd. En dit is
zo moejelyk, om te verkrygen, en brengt ook zulke groote kosten mêe, dat 'er vooral
kleinere Gemeenten, de ééne na de andere, door te gronde gaan. De moedwil van 't
Gemeen by openbaare oorlogen, alsmede binnenlandsche onlusten in Turkye veröorzaaken,
zeer dikwyls, plonderingen en beschadigingen van kerken, en zelfs wel geheele
verwoestingen. Doch eenige Provinciën hebben, hieromtrent, nog eenige voorrechten,
als Moldavie, Wallachie, menige deelen van 't eigenlyke Griekenland, en verscheide
eilanden van den Archipel. In dezelve vind men veele kerken met torens en klokken,
welke elders niet geleeden worden. De Kerken zien 'er dus allerwegen, ten minsten van
buiten, ook zeer bedroefd uit, en onderscheiden zig, vooral op de dorpen, naauwlyks
van onze stallen. Kloosters vind men, gemeenlyk, aan plaatzen, daar geene Turken
woonen: doch moeten, strydig met Mahomets Testament, daarvan of alle belastingen
betaald, of nog een grooter somme voor geschenken aan de Turken worden opgebragt. 'T
Europische Turkye staat den lands-christenen wat meerder vryheid toe, dan 't
Asiatische, waarin de Christenen ongelyk meer gedrukt, en hunne Godsdienstschikkingen vernietigd worden; en dit is ook de rede, waarom daarin 't getal der
Christenen minder, dan in het andere is.
Waar nu kerken zyn; daar kunnen alle Godsdienst-gebruiken taamlyk ongestoord worden
waargenomen. Voor den openbaaren Godsdienst, het doopen, trouwen enz. betaald men
geen geld, maar voor de begraavenissen wel, als waartoe het verlof met één of wel
meerder daalders gekogt moet worden. De vryheid, om in den nacht vóór den eersten
Paaschdag Eerdienst te houden, en op dat Feest zelf allerleie Christelyke
vrolykheden, zonder aanspraak en straf, te mogen bedryven, moet naar gelange der
plaatze, en by voorbeeld te Smyrna, voor omtrent 500 daalders worden gekogt. Dit
laatste is eene waare schandvlek voor de Christenen. Maar, de gewoonte is eens
ingevoerd, en de Turksche Overheden zouden dit geld vorderen, al vielen 'er geene
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ongeregeldheden voor. De Kerklyke Perzoonen der Christenen, als Patriarchen,
Aartsbisschoppen, Bisschoppen, Priesters enz. genieten, byzondere voorvallen
uitgezonderd, eene volkomen veiligheid, en gaan, overal, in hunne priesterlyke
kleederen ongemoeid rond; ja zyn in agting om hunnen stand, en hen worden zelfs wel
geschenken gedaan, wanneer ze, hier en elders, worden geroepen, om het Euangelium
over hunne zieken te leezen, en de ziekten door bezweeringen te verdryven. Van het
hoofdgeld zyn ze, volgens een Keizerlyken vrybrief, ontheft, welken de Bisschoppen
voor zig en de Kerklyken, onder hen staande, verpligt zyn, te moeten koopen.
Geene Christen-gezindheid staat het vry, onder de Turken Profelyten te maaken. Die
dit wilde waagen, zoude zyn hoofd verbeuren, even als de Turk, die een Christen dagt
te worden. De doodstraf hebben alle de geenen te wagten, die tegen Mahomet en
deszelfs Godsdienst spreeken, of zyne gedagten daaromtrent met minagting wilde uiten.
Misdaadigen, indien ze Christenen zyn, kunnen, dikwyls, de straf ontkomen, wanneer ze
Mahometaanen worden. Afvallige Christenen genieten het voorrecht, van het hoofdgeld
ontheft te worden; zy kunnen alsdan tot allerleie Eerampten geraaken, en zyn in
staat, hunne Bloedverwandten, in den Christelyken Godsdienst volhardende, groot
nadeel toe te brengen. De Echtgenooten, en die kinders, welke boven de 15 jaaren oud
zyn, behoeven zulk eene Godsdienst-verzaaking niet te volgen. Mansperzoonen, die met
vrouwen van den Mahometaanschen Godsdienst willen trouwen, moeten vooraf het
Christelyk geloof afzweeren; de vrouwelyke Sexe kan wel, by het trouwen met Turken,
by haar geloof blyven; maar is, volgens de kerkwetten der Oostersche Christenen, in
den ban gedaan, en wordt niet verder tot de Sacramenten toegelaaten; alle de kinders,
uit zulke huwelyken geteeld, moeten in den Mahomedaanschen Godsdienst worden
opgetrokken. Een Christen-vrouw, die met een Turk eens is getrouwd geweest, mag zig,
naa deszelfs dood, niet met een Christen in het huwelyk begeeven. Hieruit ziet men,
hoe nutteloos de zendingen der Roomsche Kerke onder de Turken, en hoe verdigt de te
Parys gedrukte grootsspraaken, inzonderheid der Jesuiten, nopens hunne werken in het
Turksche Ryk zyn; (*) alsmede, hoe verscheide spotters met den Christelyken
Godsdienst hunne, doch onverschoonlyke onkunde of boosaartigheid verraaden, wanneer
ze, ter veragtinge van den Christelyken Godsdienst, het dulden der Christenen onder
de Turken zo breed opgeeven. De vervolgings-geest is niet den Christelyken
Godsdienst, maar slegts een zekere party der Christenen eigen, welke by de eenige
bron der waarheid, naamlyk de H. Schrift, menschlyke uitspraaken voegen, ja de
laatste den voorrang boven de eerste geeven.

3145

(*) Zie Mosheims kerkl. geschied. 3de deel, bladz. 60 enz. van den Nederd. druk 1771.

3150

(*) Wat betreft de ondertekening van Mahomets zo genoemd Testament; iemand, die zig veele
jaaren in Turkye opgehouden, en 'er zeker bericht van hadt, getuigt, dat, in stêe van een
signet, de vlakke hand en vingers met Oosterschen inkt daar onder waren gedrukt, en de echte
afschriften daarvan op dezelfde wyze wierden bezegeld.
(*) Zie de Memoires des Missions au Levant par la Compagnie de Jesus.

§. X. Van den toestand der Christenen in 't Turksche Ryk.
3155
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De toestand der Christenen onder de Turken is niet van eenerleiën aart. Nopens de
Europische Christenen, of eigenlyk zodanigen, dis geboortig zyn uit andere Landen,
met den Grooten Heer in vrede leevende, is reeds § VII. 't voornaamste mêegedeeld, en
men moet nog alleen opmerken, dat de meer- of mindere vryheden, welke zy genieten,
van de landen afhangen, waarin ze zig ophouden. Te Smyrna, Constantinopel en Aleppo
hebben zy 't best, aan andere plaatzen slegter, en in Egypten slegtst. In 't laatste
Ryk zouden zy zig, by de Europische kleeding, voor menige ruwe behandeling van het
Gemeen bloot stellen, en te Groot Kairo mag zelfs geen Euporeër, de Consuls
uitgezonderd, te paard ryden, maar moet zig van Ezels bedienen.
De ingebooren Christenen, of de den Christelyken Godsdienst toegedaane onderdaanen
des Grooten Heers moeten, in menig opzigt, veel lyden. Het woord, Raja of onderdaan,
wordt door de Turken hen zo voorgelegd, als of het Slaaven zou betekenen. De Grieken
noemen zy Thauschan, dat is, Haazen (*), en alle Christenen Jauer, dat is,
ongeloovigen. De ingebooren Christenen mogen ook niet het soort en de kleur van
kleeding draagen, als de Turken. Van de groene kleur mogen ze zig in het geheel niet
bedienen. Witte Tulbanden of een soort van opgerolde mutzen zyn hen mede verboden. De
Charatz of het hoofdgeld wordt hen door zekere Gadermeesters, Charatzschies,
afgevorderd. De vrouwelyke Sexe is 'er van uitgezonderd, maar 't mannelyk geslacht
moet het van 't 15de jaar af betaalen. 'T moet alle Turksche jaaren, welke omtrent
een derde eener maand korter zyn, dan de onze, worden betaald, en is van drieërlei
soort. Het minste bedraagt eenen Dschindscherli; het tweede twee, en het derde vier.
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Van getuigenissen by rechtszaaken zyn alle Christenen, wanneer iets tegen Turken
getuigd moet worden, uitgeslooten; en worden ook tot geene Eerampten en Overheidsbedieningen toegelaaten.
Inmiddels lydt dit laatste nogthans eenige bepaaling. De Patriarchen en Bisschoppen
hebben nog een soort van rechtsgebied, welk hen de Keizer door zyn open brief, Ferman
genoemd, over hunne geloofsgenooten toestaat, maar zig niet tot straffen, en nog
minder tot doodsstraffen uitstrekt. Doch de Bisschoppen kunnen dit, doorgaans, niet
anders oefenen, dan met overleg van de Voornaamsten hunner natie, welke Primaten
genoemd, en op zekere tyden worden verwisseld. Byaldien de partyen hier niet tevreden
zyn; dan gaan ze voor de Turksche rechtbanken. Dan, men moet den grootsten hoop den
lof geeven, dat ze zig naar des Apostels vermaaning, I Corinth. VI 1. enz. rigten. Zy
laaten de beslissing hunner geschillen, liever, aan hunne Patriarchen, Bisschoppen,
en kerklyke Perzoonen, met raadpleeging van andere bemiddelaars over, dan dat ze zig
na de gerechtsbanken der Turken wenden. De vorstendommen, Moldavie en Wallachie,
hebben, om dat ze door een soort van verdrag aan de Turken overgegaan zyn, hunne
Christen-vorsten, welke door den Grooten Heer uit de voornaamste Grieksche Familien
te Constantinopel worden gekoozen. Doch niettegenstaande deze verkiezing moeten zy
hunne aanstelling koopen, welke op 700, ja 1000 beurzen kan beloopen. By gelegenheid
van een vrede gebeurt het wel, door bemiddeling van Christenmogendheden, dat de somme
gelds, welke de Vorsten van Moldavie en Wallachie, anders, voor hunne aanstelling aan
de Porte moeten geeven, zo groot niet is: maar dit is een enkel toevallig voordeel,
en komt den opvolgers niet te stade. Hunne aanstelling duurt, gemeenlyk, slegts 3
jaaren, en dezelfde onkosten zyn, by eene vernieuwde beveiliging, wêer op nieuw
noodig; om niet te spreeken van de ongemeen groote geschenken, die aanhoudend moeten
worden gegeeven, om vóór den tyd niet afgezet te worden. Een rang van zulk een Vorst
staat gelyk met de Bassas van 2 paardestaarten. Dewyl hy van zyn' tyd niet is
verzekerd, en ook voor zig iets overhouden wil; zo mergelt hy zyn Vorstendom taamlyk
uit. Een Vorst van Wallachie zou meer, dan 3000, maar een Vorst van Moldavië by de
2000 beursen jaarlyks kunnen maaken. Worden zy afgezet; dan neemt de Porte hen te
vooren alles af, en dikwerf worden zy aan het Leeven gestraft. Meestal pleegen
daartoe de Tolken der Porte te geraaken. Deze laatste Waardigheid bekleedt, altoos,
een Christen van de Grieksche natie, die ze voor niet krygt; maar behalven het
Turksch ten minsten nog 't Latyn en Italiaansch moet verstaan. Hy moet zig dagelyks,
den zondag uitgenomen, in het Paleis van den Vizier bevinden, en werkt, in
buitenlandsche zaaken, onder den Reis-Ejfendi, welk de Minister dezer zaaken is, en
in dit vak onmiddelyk van den Groot Vizier afhangt. - Daarenboven hebben de Grieksche
Christenen nog eene schaduw van rechtsgebied op de kleinere eilanden van den
Archipel, waar geene Turken zyn, en daar, op zyn hoogst, misschien een Kadi is, zynde
de opperste rechter over één of meerder eilanden. - De Turken houden de Grieken stipt
by deze weinige voorrechten, ten einde daardoor steeds Kabaalen onder hen te voeden,
dewyl dus de één den anderen, door geld, van zyne Waardigheid zoekt te berooven, en
hen dus, door dit middel, hunne schatten, als eene spons het water, te beneemen. Anders kan men, helaas! niet ontkennen, dat ook de Christenen zelve hunnen toestand
nog gestadig verërgeren. Kerklyke zo wel, als waereldlyke perzoonen tragten, zig
onderling den voorrang en de voordeelen, in het verkrygen van Patriarchaten,
Vorstendommen, en 't winnen van Processen te betwisten: zo als, by voorbeeld, het
geschil van den Armenischen Patriarch te Edschmiazin met dien te Jerusalem, wegens de
toebereiding van den H. Oly, zyne Natie, en het geschil tusschen de Grieken en
Roomschen, wegens de bezitting des H. Grafs, beiden ongeloovelyke sommen heeft
gekost. De beslissingen der Porte by zulke gelegenheden zyn, gemeenlyk, van die
natuur, dat beide Partyen gelyk of ongelyk gegeeven, of het vonnis dubbelzinnig wordt
geveld, op dat 't geschil, weldra, wêer op nieuw beginnen, en geld opbrengen moge.
Dit is eene ongelukkige bron van de verärminge der Christenen, waaruit, dikwyls, de
wanhoop ontstaat, om tot het Mahometaandom over te gaan.
(*) Wanneer de Grieken, inzonderheid van de Eilanden des Archipels, by de Turken Thanschan,
dat is, Haazen worden genoemd; zo kan men met geen zekerheid bepaalen, of hen die naam om
hunne vaardigheid in 't loopen, zelfs op klippen en bergen, of wel wegens de voormaalige
schandelyke vlugt voor de Turken zy gegeeven.

§. XI. De onkunde en onbeschaafdheid van verscheide Christen-gezindheden.

3240

Men zou in het geheel niet denken, dat in die landen, waaruit de Heidenen de
weetenschappen haalden, en daar de Christelyke Godsdienst door de Apostelen zelv' is
geplant, zulk eene onkunde en onbeschaafdheid in Goddelyke en menschelyke zaaken de
overhand genomen hebben. En egter leeft de grootste hoop daar in een duisteren nagt,
meestal zonder leezen en schryven. Het laatste inzonderheid is iets zeldsaams. De
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Bybel is pas in naam bekend, en wat men 'er nog van weet, bestaat in eenige Psalmen
en stukken uit de Euangelien. Des niemand ook byna een' Bybel heeft, maar slegts een
gebedeboek. De Armeniërs verdienen nog eenige uitzondering, als welke veel meer van
den Bybel houden, en waaronder ordentlyke Familien, zeer zelden, zonder een' Huisbybel pleegen te zyn. De vrouwelyke Sexe, 't welk inzonderheid droevig is, wordt byna
zonder alle onderregting en Godsdienst-kennis gelaaten. Men mogt zig over zulk eene
averegtse handelwyze natuurlyk verwonderen. Doch, wyl het vrouwelyk geslacht gansch
niet in 't openbaar verschynt, maar byna steeds 't huis moet bewaaren, zo kan 't in
geene schoolen gaan; en leermeesters aan huis te laaten komen, zoude deels kostbaar
vallen, deels, om den algemeenen argwaan, zulke vrouwen in een kwaad gerucht brengen.
Daarby komt, dat de Ouders denken, hoe daardoor 't oud gebruik geschonden werde, en
zo willen de onweetende moeders ook liever onkundige dochters behouden.
De Grieksche en Armenische Monniken leggen zig, geenszins, gelyk de meesten in de
Roomsche Kerk, op letteröefeningen toe, maar slyten, buiten de vastgestelde getyden,
hunnen tyd met eenig handen-werk, met het verzamelen van aalmoezen en ledig gaan; de
weinigsten leggen zig toe op schoolwerken en geleerde zaaken. De eigenlyke Priesters
hebben 'er ook, zelden, meerder bekwaamheid toe; want de grootste hoop is uit 't
Gemeen gekoozen, verstaande zelden meer, dan, of 't een ambagt ware, de Liturgie te
leezen, en de overige Ceremoniën waar te neemen. Buiten de geenen, die ze Professors
noemen, zyn 'er weinigen, die eene Homilie of een soort van Preek kunnen opstellen.
De Bisschoppen moesten, billyk, hebben gestudeerd; maar, om dat het geld meest ter
verkryginge der Bisdommen doet, zo is 't natuurlyk, dat de noodige gaaven zeer
dikwyls ontbreeken. Leesschoolen zyn 'er byna overäl; maar zulke, die met onze
stadsschoolen vergeleeken konden worden, ongemeen weinige; eigenlyke Universiteiten
in het geheel niet. Want de hoogere schoolen te Constantinopel, Smyrna enz. dienen
naauwlyks, om iets oud Grieksch, de Aristotelische Philosophie, en zo veel Theologie
uit de Kerkvaderen te leeren, als noodig is, om eene Preek zamen te flansen. De
Grieken hebben nog op den berg Athos, die wegens de menigte van kloosters de heilige
berg (Monte santo) wordt genoemd, schoolen en kweekschoolen; maar zy brengen het daar
niet verder, dan in de voorgemelde schoolen, uitgenomen dat het oud Grieksch beter
geleerd wordt. Weinigen verstaan dit regt, en eenige, uit het Italiaansch of Fransch
overgezette, of daaruit opgestelde boeken zyn hunne handleiders. Die in de Medicynen
willen studeeren, gaan na Italië, Holland, en zomtyds mede na Duitschland en
Engeland. De Geleerdsten worden door anderen onderdrukt, of wel beschuldigd, dat ze
niet zuiver dagten, van de oude gewoonte afweeken, enz. zo dat hen, voort, de Leerof Preekstoel wordt verboden. — De Armeniërs zyn 'er niet veel beter aan; doch niet
zo zeer uit verwaarloozing en eigen schuld, als wel door de droeve omstandigheden,
waarin hunne natie gesteld is. Dewyl hun vaderland, voorlang, de twistappel der
Persianen en Turken is geweest; zo zyn de inwooners verstrooid, de schoolen verwoest,
en de kloosters en kerken gesloopt. Des men daaruit afneemen kan, hoe zeer daarby
alle goede schikkingen, vooral die de geleerdheid en den Godsdienst raaken, te gronde
zyn gegaan. Het vooroordeel der oudheid en de verkleefdheid aan hunne oude school- en
kerkeleeraaren is, naar de gewoonte der meeste Oosterschen, zo groot, dat ze 'er by
blyven, en zig aan 't geen die zeiden moeten houden. Daar nu de Jooden, even als
meestal by ons, in eene geheele geleerde woestheid leeven, en de Turken, zo als
vervolgens blyken zal, groote bevorderaars der onkunde zyn; zo kan men ligt daaruit
tot de algemeene duisternis der geleerdheid in Turkye besluiten. De Taalkunde is ten
eenemaal vervallen; de kennis der oudheden is gansch onbekend; de beste Philosophie
is bedorven Aristotelisch; de Historie, Chronologie, Mathesis zyn met groote
dwaalingen en donkerheid bedekt. De beste Artsen hebben in Europa gestudeerd; de
andere zyn Bedienden van dezen geweest, of enkel lapzalvers, welke uit voorgegeeven
ondervindingen en boeken Artsen zyn geworden. Van de Rechts- en Godgeleerdheid zullen
wy, vervolgens, gevoegelyker kunnen spreeken. Openbaare Bibliotheeken vind men in het
geheel niet. In de kloosters, als byna bevoorregte woonplaatzen van bygeloof en
onkunde, moet men ze niet zoeken. Enkele perzoonen pleegen, hier en daar, een'
middelmaatigen, ten minsten kleinen voorraad van boeken te hebben. De Patriarchen te
Constantinopel, alsmede die van Jerusalem, en andere, om het aanhoudende Synode
aldaar verblyvende Bisschoppen, hebben redelyk goede verzamelingen; maar voor zo
groote landen wil dit juist niet veel zeggen. Men zou zig in de hoop, van oude
Handschriften te zien, en mogelyk te koopen, bedrogen vinden. Geloofwaardige
perzoonen verzekeren, dat 'er weinige zyn, en dat ze aan plaatzen, daar de Turken zo
dikwyls geene plonderingen en verwoestingen hadden aangeregt, by voorbeeld, in de
kloosters op den berg Athos en de Eilanden van den Archipel, als groote heiligdommen
bewaard, en verborgen wierden gehouden. Men word met eene soort van droefheid
bevangen, wanneer men in deze gewesten, waar de voormaalige geleerdheid zo zeer
ontaart is, leest, en den tegenwoordigen toestand beschouwd. Daar zal ook vóór eene
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algemeene invoering der boekdrukkery niet ligt eenige beterschap zyn te hoopen,
gemerkt de kleine boekdrukkery der Armeniërs, mitsgaders die der Maroniten op den
berg Libanon nog niet veel willen zeggen.

§. XII. De bewonderenswaardige behoudenis van den Christelyken Godsdienst in
Turkye.
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Hier vindt eene aanmerking plaats, welke, heel natuurlyk, uit het voorafgaande
vloeit, te weeten, dat by zulke omstandigheden de behoudenis van den Christelyken
Godsdienst eene bewonderenswaardige zaak is. Men zoude denken, dat, by eene zo groote
onkunde der Christenen, niets gewooner ware, dan de verzaaking van hun geloof; en
egter zyn de gevallen zeldzaam. De belydenis van Jesus Godsdienst stelt hen bloot
voor groote moejelykheden; de naamen Thauschan (Haazen) en Jauer (Ongeloovigen)
moeten zy, openlyk, van het vuile Gemeen hooren; in de vierschaaren worden hunne
zaaken, meestendeels, slegt behandeld, en de hen door Turken aangedaane beledigingen
worden ongestraft gelaaten. 'T ontbreekt niet aan verscheide byzondere belastingen;
en het hoofdgeld is voor de armen, als mede talryke huisgezinnen een zeer zwaare
last. Alle deze ongelegenheden konden zy door eene Godsdienst-verzaaking ontgaan, en
de tegenover staande voordeelen daardoor erlangen. Dagelyksche voorbeelden leeren,
dat, indien de Afvalligen eenigzins bekwaam zyn, zy 't ongemeen ver kunnen brengen,
en dat de meeste Bassas, mitsgaders de voornaamste Ministers, ja zelfs Groot Viziers
Afvalligen, of wel kinders van dezen zyn. Misdaadigen, indien ze Christenen zyn,
ontgaan, door eene afzweering van den Christelyken Godsdienst, gemeenlyk de
doodstraf. Hierby komt, menigmaal, de wreedheid der Turken met een barbaarschen
dwang. Men heeft voorbeelden, dat menige Provinciën en plaatzen de omhelzing van den
Mahometaanschen Godsdienst, of haare geheele uitroojing voorgelegd, en de
mansperzoonen van geheele landschappen en steden met geweld besneeden, en zo met de
hunnen tot het Mahometaandom zyn gebragt geworden. Dit gebeurt ook nog, dikwyls, by
enkele perzoonen, welke den Turken tot den oorlog, of wel andere zaaken bekwaam
toeschynen. Eindelyk heeft het der Porte aan geene Raadgeevers ontbroken, dat men ten
minsten de Grieksche Christenen, door de besnydenis, tot den 5 Mahometaanschen
Godsdienst konde dwingen, en in het jaar 1760 ging het gerucht, dat de Keizer zelf
van dit gevoelen was. Doch deze wreedheid is egter nog gestadig wêer verydeld
geworden. Ja het ontbreekt niet aan voorbeelden, dat kleine kinderen, welke den
Turken gevielen, met geweld tot afval zouden gebragt worden, maar welke liever 't
Leeven verlooren, dan dat ze 'er in bewilligden.
Ziet men nu, naa zo veele eeuwen, nogtans zulk een groot getal van Christenen; wordt
de dienst des waaren Gods plegtig gehandhaafd, en de naam van Jesus Christus openlyk
beleeden; ja is de verkleefdheid aan den Christelyken Godsdienst zo diep in de harten
gedrukt, dat allerlei tydelyke voordeelen worden verzaakt, de Christenen de grootste
moejelykheden ondergaan, ja, in menigte, hun Leeven liever laaten, dan dat zy het
geloof in Jesus zouden verlochenen; dan kan men daaruit nog, tot op den huidigen dag
toe, de waarheid van Christus belofte opmaaken: de poorten der helle zullen myne
Gemeente niet overweldigen. Matth: XVI 18. Eene uitspraak, welke ons de gegronde hoop
moet geeven, dat ze nooit ophouden zal, hoe veele wapenen, schriften en spotternyen
haare vyanden ook, gestadig, tot haar bederf en ondergang mogen gebruiken.
'T is waar, en men moet het, helaas! toestaan, dat de in Turkye beleeden algemeene
Christelyke Godsdienst, door veelerleie onzuiverheden, is verdonkerd; maar nogtans
blyft 'er, steeds, een staande wegwyzer tot de waarheid, en eene ligte mogelykheid,
om tot de kennisse der zaligheid te komen.

DERDE AFDEELING. VAN DE GRIEKEN.
§. XIII. Van de Grieksche Kerk, en haare gesteldheid.

De Grieksche Kerk heeft haaren naam van het beroemde Griekenland en deszelfs
inwooners, de oude Grieken; en dus draagt zy dien om dezelfde rede, als de Engelsche
en Fransche Kerk. Zy zelve noemt zig liefst de regtzinnige Oostersche Kerk. Daardoor
verstaat men 't groot getal van Christenen, welke of onder den Patriarch van
Constantinopel staan, als haar hoogst Opperhoofd volgens de Conciliewetten, of ten
minsten een kerklyke gemeenschap met hem houden. In onze gewesten is het eene
gewoonte geworden, onder de Grieksche kerk alleen het eerste soort van Christenen te
begrypen; en daartoe behooren de 4 Patriarchaten van Constantinopel, Alexandrie,
Antiochie en Jerusalem, maar welke in de uiterlyke omstandigheden onderling zeer
verschillen. Het Alexandrynsche is zeer verzwakt, om dat bykans alle, in Egypten en
de omleggende Provinciën woonende Christenen Monophysiten zyn geworden. Het
Antiocheensche is, deels om dezelfde rede, deels om eene nog ergere, te weeten de
verwoesting van Syrië, en den door menigerleie voorvallen veroorzaakten afval der
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Christenen tot het Mahometaandom, zeer vervallen. Het Jerusalemsche heeft zo wel by
de kruistogten, als de byzonder strenge regeeringen der Bassas in het H. Land, en van
de plonderingen der omzwervende Arabiërs, zeer veel geleeden. Het Constantinopelsche
is nog in de beste omstandigheden; en daartoe behooren het Europisch Turkye, de
Eilanden van den Archipel, en klein Asie of Natolie. De overige Patriarchen komen, in
de daad, in geene vergelyking met den Constantinopelschen, als welke de anderen in
magt en aanzien verre overtreft, hoewel anders alle vier, in hunne Parochiën,
onäfhanglyk zyn. De Constantinopelsche heeft zyne woonplaats te Constantinopel, de
Alexandrynsche te Kairo, de Antiocheensche te Damascus, en de Jerusalemsche te
Jerusalem. Zy houden zig, menigmaal, alle te zamen te Constantinopel op, om 't daar
bestendig duurende Synode by te woonen, het welk uit den Patriarch van
Constantinopel, 12 Aartsbisschoppen, en 4 andere aanzienlyke Grieken bestaat, en 't
welzyn hunner Kerke, vooral aan 't Hof, bezorgt. Daarvan hangt de begeeving aller
Bisdommen af, en alle kerkelyke zaaken moeten voor hetzelve komen.
De Constantinopelsche Patriarch, welke zig een algemeenen (οικουμενικον) noemt, en de
voorzitting by zulk Synode heeft, streedt, voormaals, met den Paus te Rome, om den
rang. Hy agt zig ook thans nog met hem gelyk, al is het, dat de onderwerping aan de
Turken, waarönder de Grieken zugten, een einde van het openbaar geschil gemaakt
hebbe. By de Turken heeft hy de Waardigheid van een Bassa van 2 paardestaarten.
Voordezen was ze nog aanzienlyker, dan tegenwoordig. De Turksche Keizer deedt den
Patriarch by zyne aanstelling, waarvoor hy geen geld uitkeerde, een geschenk van een
wit paard, een plegtgewaad, en 1000 Zechinen of dukaaten. Maar na den tyd, dat de
rang- en baatzugt, menigmaal, de afzettinge der Patriarchen heeft veröorzaakt, zo
heeft niet slegts de straks gemelde edelmoedigheid der Turksche Keizers opgehouden,
maar ook is 'er een oneindig grooter Kwaad ingevoerd. Dat Patriarchaat wordt door de
Porte verkogt. Is nu deze, of wel de Grieksche natie niet met den Patriarch tevreden,
of biedt een ander meer, dan hy heeft gegeeven; dan wordt hy aanstonds afgezet, en,
wie alsdan het meest betaalt, die krygt deszelfs plaats. De onkosten, daarop
loopende, zyn wel onzeker, maar beliepen, voorheen, by de 30 duizend, en thans byna
op 100 duizend Piasters; en 't is te duchten, dat ze, door de rangzugt en
begeerlykheid der Grieken, vervolgens, nog hooger zullen loopen. Zo groot als dit
Kwaad reeds is, om dat daardoor meestal zeer onbekwaame perzoonen de Waardigheid
worden verheven; 't is egter, ten opzigte van een ander daaruit ontstaande, nog
gering. En dit bestaat daarin, dat de nieuwe Patriarch alle onder hem staande
Bisschoppen, willen zy hunne Bisdommen behouden, onder een sterke Contributie stelt,
om zyne gemaakte schulden te betaalen, en deze daarëntegen hunne geleden schade op
hunne Geestelykheid zoeken te verhaalen, welke dan wêer de haare, meestendeels, door
ongeoorloofde middelen, by haare Gemeenten goed tragt te maaken. — Heeft de Patriarch
die Waardigheid gekogt; dan krygt hy van den Groot Vizier den Ferman, of een soort
van bevestigings-brief, en wordt door een' Tschaus of Ceremonie-meester, onder het
geleide van een menigte Janistaaren, te paard, naar de Parochiaal-kerk gebragt. De
voornaamste Aartsbisschoppen en kerklyke Perzoonen ontvangen hem, met waskaarzen in
de hand, en leiden hem naar binnen. De Tschaus leest den Firman voor; de nieuwe
Patriarch neemt plaats op den byzonderen Patriarchaalen Zetel, en de Grieken moeten
hem, zonder verdere tegenspraak, in zyne Waardigheid erkennen. De inwying geschiedt,
eigenlyk, te vooren, door den Aartsbisschop van Heraclea, dewelke in zyn Pontificaal
gewaad den nieuwen Patriarch aan de hand naar den Patriarchaalen Zetel leidt, en, na
dat hy daarop is gezeeten, hem de Kroon opzet, en den herders-staf in de hand geeft.
De Liturgie gezongen zynde, eindigt de plegtigheid dezer inleiding. - De afgezette
Patriarchen worden meestal, ten ware zy van eene misdaad wierden beschuldigd, in
ballingschap gezonden, waartoe de kloosters op de eilanden van den Archipel
voornaamlyk zyn bestemd, doch waaruit ze ook menigmaal terug geroepen, en zelfs wel
in hun ampt hersteld kunnen worden. - Ten tyde van een oorlog tusschen de Christenen
en Turken staat de Patriarch, steeds, op een gevaarlyken post, gemerkt hy, byna
altoos, van eene verstandhouding met de eersten beschuldigd, voorts afgezet, en dan
zelfs wel om 't Leeven wordt gebragt. Voor 't overige kan geen Patriarch of Bisschop
zyn ampt bekleeden, ten zy hy een Barat of Vryheids-brief, met zwaare kosten, van den
Sultan heeft verkreegen. Door middel van dien kan hy de rechten der kerke handhaaven,
over de laagere Geestelykheid, ja in een zeker opzigt over zyne Parochie het gebied
voeren, en de kloosters beschermen. — De begeeving der overige Patriarchaten
geschiedt op eene vryere, en aan zo veele kabaalen niet onderhevige manier en wyze;
want zy zyn verder van het Hof, en de winzugt kan, om de geringe inkomsten, niet zo
voldaan worden. Doch hebben ook daarby in verre na zo veele onkosten geene plaats.
De Constantinopelsche Patriarch houdt zig, bestendig, in des Keizers Residentie op,
ten ware, dat hem 't beroep zyns ampts in zyne Parochie riep, of hy zig, voor eene
uitspanning, op een landhuis begaf. Zyne kleeding is, buiten de kerk, van andere
#17820101

56 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782
3440

3445

3450

3455

3460

3465

3470

3475

3480

3485

3490

3495

3500

Bisschoppen, ja zelfs gemeene Priesters niet onderscheiden, bestaande in eenen
zwarten wyden Koorrok met redelyk ruime mouwen over de lange Oostersche klêeren heen,
en in een zwarte muts, welke in denzelfden omtrek, zo als zy op het hoofd gedrukt
wordt, anderhalf vierendeel eener Elle hoog, en alsdan plat is. Aan dezelve hangt,
boven, een soort van zak tot den nek toe af, welke van dik floers gemaakt is.
Ontbreekt deze zak; dan kan de Muts slegts voor een' Monnik, of Diaken, of laager'
Geestelyken dienen. In de Kerk zyn ze met stoffe, ook met goud en zilver doorwerkte
mantels en plegtgewaaden bekleed, en de Bisschoppen draagen alsdan, by plegtigheden,
eene Kroon. Voor 't overige is 't Constantinopelsche Patriarchaat eene plaats, die
zeer veel opbrengt. De nieuwe aangestelde Bisschoppen moeten, naar de gesteldheid en
inkomsten hunner Bisdommen, den Patriarch eenige meer of minder duizende Piasters, en
hem, by menige gelegenheden, aanzienlyke geschenken geeven; om niet te zeggen, dat hy
de gewoone erfgenaam is der overleeden Bisschoppen, en der Priesters, welke
onmiddelyk onder hem staan. (*) Maar, behalven de uitgaaven by de verkryging van het
Patriarchaat, moet hy ook, jaarlyks, ter bevestiginge in hetzelve, groote geschenken
doen, en daarenboven nog op zyn Bestaan na de afzetting, of zelfs wel om het wêer te
krygen, zyn bedagt.
In de meeste steden van eenige grootte vindt men een' Bisschop, die men Despoot
noemt; (δεσπότης) en elk heeft eenen Helper, (πρωτοσυγγελος) dien hy zelf verkiest,
en welken hy, zo dikwyls als hy wil, een zeker gedeelte zyner bezigheden overgeeft.
Des Bisschops aanstelling hangt af van het Synode; de inwying wordt door den
Patriarch verrigt, en de Porte verleent de beveiliging. Dit alles eischt zeer groote
kosten, en, wanneer een Bisschop met den Barat (vryheids-brief) der Porte in zyne
Parochie komt, dan geschiedt zulks, altoos, met meer of minder duizende Daalders,
wier betaaling ten laste van dezelve valt; waarom de meeste Stichten ook in groote
schulden steeken, en veele allengs vervallen. - De meeste Bisschoppen komen, door een
soort van Simonie, tot hunne Waardigheid, verstaande zy zelden, wat 'er toe noodig
is, om 'er aan te voldoen. Zy moeten ongehuwd zyn; doch zyn de Weeuwenaars niet
uitgeslooten. Zelden bemoejen ze zig met kerkelyke en geestelyke zaaken: dewyl ze een
soort van Christelyke Overheid uitmaaken; zo zyn waereldsche geschillen hunne
hoofdzaak. Voor 't overige zyn ze redelyk in agting, zelfs by de Turken, en hun
Bisschops-staf, die zwart en redelyk lang is, zet hen, by hun uitgaan, een groot
gezag by. Daar de Patriarch den naam van Allerheiligste draagt; zo worden zy, Uwe
Heiligheid genoemd. Hen komt de wyinge der Priesters en laagere Geestelykheid toe, en
op hooge Feestdagen pleegen zy de Mis te leezen. By hen zyn dezelfde Kabaalen, als by
de Patriarchen, of na betere Bisdommen, of zelfs wel na 't Patriarchaat. Sterft een
Patriarch of Bisschop; dan wordt hy, in zyn Pontificaal gewaad, op een' Throon gezet,
en elk Griek houdt het voor een Godsdienst-pligt, des overleeden hand te kussen. Het
nalaaten daarvan zou by hen voor zonde worden gehouden.
Priesters zyn 'er, by de Gemeenten, in een grooter getal, dan noodig is, en men kan
rekenen, dat 'er veel meer zonder, dan met Parochiën zyn. Deze moeten ze van elken
nieuwen Bisschop voor geld koopen, en deze kosten worden de Gemeenten weder
afgeperst. Deze twee omstandigheden veröorzaaken en voeden het groot bederf in de
Grieksche kerk. De Gemeenten verarmen ongemerkt, en de Priesters neemen, ter
verkryginge van hun Bestaan, de toevlugt tot geoorloofde en ongeoorloofde middelen,
waardoor de onweetendheid gevoed, en 't bygeloof vermeerderd wordt. Daartoe behooren
het vertoonen of verkoopen van gemeene, of zo genoemde wonderdaadige beelden en
Reliquien; 't gebruik van kragtige voorschriften van gebeden die eene magische kragt
zouden hebben; 't ontslaan van vasten voor geld enz. Voor 't overige mogen zy eens
trouwen, maar evenwel niet anders, dan met eene vryster, die eerbaar, jong, gezond,
en fraai moet zyn. Overtreeden zy deze wet; dan vervallen zy van hunne priesterlyke
Waardigheid, en moeten Diakonen worden. Hunne bezigheden zyn, Missen te leezen, de
Biecht, te hooren, te doopen, te trouwen, en de dooden ter aarde te bestellen.
Preeken is hun werk niet; want weinigen verstaan zulks, en, ook worden, den vastentyd
vóór Paschen, en weinige Feestdagen uitgezonderd, geene Preeken gedaan. Inmiddels
leggen zig eenigen toe, om leesschoolen ten beste der jeugd op te regten, en waar te
neemen. By het volk zyn ze in een groot aanzien, en worden Papas, even als eene
Priesters-vrouw παπαδια (Papadia genoemd. Misgrypt zig een Priester, zo, dat hy zyn
Character onwaardig is; dan laat de Bisschop hem den baard afscheeren, en zo is hy
van zyn Priesterlyk ampt voor altoos versteeken.
De Diakonen neemen de gemeene dingen in de Kerk waar. Zy hebben nog meerder vryheid,
om te trouwen, dan de Priesters. Dezen moeten zy, in alle kerkelyke zaaken, de hand
bieden, de Ceremoniën by de Mis met wierooken enz. waarneemen, menige stukken by den
Eerdienst leezen en zingen, de kaarzen aansteeken, de kerk schoon houden, enz. Des
zyn ze van alle priesterlyke werken uitgeslooten, maar worden, wanneer men hen
bekwaam oordeeld, tot Priesters gewyd. Het by de Priesters boven aan de Muts vast
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zynde zakje ontbreekt hen, en onderscheidt ze van dezelven; en mogten zy hun Diakenampt kwyt raaken, dan wordt hen ook de baard afgeschooren. De laagere ordens der
voorleezers, voorzangers enz. byzonder op te geeven, agte ik noodeloos.
De Monniken (καλόγεροι) zyn noch in aantal, noch in aanzien, met die van de Roomsche
kerk te vergelyken. By hen vindt slegts één Orden, te weeten die van den H. Basilius
plaats. Die op den berg Athos woonen, leggen zig, ten deele, nog op eenige kerklyke
geleerdheid toe; maar het grootste gedeelte neemt, over het algemeen, de Mis en veele
godsdienstige plegtigheden by dag en nagt waar, onderhoudt een veel strenger vasten,
en is onledig met hand-werken, vooräl in het bewerken der wynbergen, olyftuinen, enz.
Het eerste is, eigenlyk, het werk van den Abt of Archimandrit (ήγούμενος) met de
werklyke Monniken, en het laatste dat der leekebroeders of menschen, die zig van de
waereld willen afzonderen, en zig de gemeene werken in de kloosters heiliger, dan wel
elders, verbeelden. Zy houden zig aan hunne strenge, vermeende aloude gebruiken, en
de ingetogenheid in hunne kloosters, mitsgaders de Turksche onbeschaafdheid laaten
hen niet toe, naar hoogere dingen te staan.
Daar zyn ook kloosters voor de vrouwelyke Sexe. De Nonnen (καλουρια, goede oude,)
volgen insgelyks den regel van den H. Basilius, doch niet op een zo strenge wyze, als
de Monniken, onder eene Opperste. (ήγουμένισσα) - In 't eigenlyk Griekenland vindt
men mede Eremiten, die in de holen der bergen woonen, en zig, door hunne ruwe en
strenge leevenswyze, van het gezond verstand, de gezondheid des lighaams, en het
Leeven berooven; menschen, met eene verregaande dweepery bezet.
(*) Van de ervenis, welke den Patriarch, van de zyde der Bisschoppen, en der onmiddelyk onder
hem staande Priesters te beurt valt, neemt evenwel de Porte haar, en menigmaal het grootste
deel. De Bisschoppen erven ook wel de goederen van de in hunne Parochie gestorven ongehuwde
Priesters, byaldien ze niet aan zekere kloosters vervallen; des hier geen vaste en algemeene
regel is. De goederen der gehuwden vallen de vrouw en kinderen te beurt. Ondertusschen
ontbreekt het egter in alle deze gevallen niet, dat zig niet de Bevelhebber der plaatze een
gedeelte daarvan zou toeëigenen. - De kosten by de vergeevinge der Bisdommen klimmen gestadig.
Daar een nieuw Bisschop te Smyrna; voordezen, misschien 10 of 20 beurzen betaalde; zo is dit
nu tot omtrent 100 geklommen.

§. XIV. Met onderscheid der Grieksche Kerk van andere Christenen.
3540

3545

3550

3555
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3570

Ten einde 't onderscheid der Grieksche Kerk van andere Christenen duidelyk werde, zo
moet haare scheiding van dezelven vooräf worden opgemerkt. Tot de 9de eeuw toe was ze
met de Westersche Kerk, wat het geloof betreft, verëenigd. Want alhoewel tussche
beide menigerlei geschillen plaats hadden gehad; zo waren die egter meer over
kerkgebruiken, grenzen der Patriarchaten, enz. dan over eigenlyke geloofsstukken
gevoerd. Daarin bleeven zy het ook, by haare wanbegrippen, redelyk eens; de vrede
wierdt door verscheide verdragen wêer hersteld, en de dwaalende Leeraaren wierden
gemeenschaplyk veroordeeld. Maar van den voorgemelden tyd af is de grond tot die
groote scheuring gelegd geweest, welke tot den huidigen dag toe, met groote
heftigheid blyft aanhouden. De beroemde Photius, Patriarch van Constantinopel, was
lang en meenigmaal door den Roomschen Paus, Nicolaus, vervolgd geweest; des deedt hy
dezen met de gansche Roomsche Kerk in den ban, en wel alleen om de volgende, doch
naar zyn oordeel zeer gewigtige dwaalingen, welke hy in den algemeenen brief, aan de
Oostersche Patriarchen gezonden, aanhaalt: 1) dat de Roomsche Kerk op Saturdag vaste;
2) in de eerste week van den vasten vóór Paschen het gebruiken van melk en kaas
vergunne; 3) het huwelyk der Kerklyken ten eenemaal verbiede; 4) van gevoelen zy, dat
de Bisschoppen enkel en alleen het Vormsel met den H. Oly konden bedienen, en dus
dezulken, die het van de Priesters hadden ontvangen, op nieuw vormden; en eindelyk 5)
de Constantinopelsche geloofs-belydenis met het byvoegzel, en van den Zoon, hadt
vervalscht, en derhalven leeraarde, dat de H. Geest niet alleen van den Vader, maar
ook van den Zoon uitgaat. Photius opvolgers bleeven wel by dit gevoelen, doch aan den
kerklyken ban wierdt niet verder gedagt, en een uiterlyke vrede gehouden. Maar in de
elfde eeuw wierd alle eenigheid, door de onbezonnenheid van Patriarch Cerularius, en
de heerschzugt van Paus Leo IX verbroken. De eerste voegde by de beschuldigingen van
Photius nog andere; by voorbeeld, dat de Latynsche Kerk ongezuurd brood by 't
Avondmaal gebruikte, zig van het bloed in 't gestikte niet onthieldt; haare Monniken
verkensvet gebruikten; haare Bisschoppen ringen droegen; de Priesters zonder baarden
waren, enz. De Grieken vielen hunne Patriarchen toe, en slooten de Westerschen van
hunne Kerkgemeenschap uit. Toen nu Leo IX te vergeefs beproefd hadt, hen weder onder
zyn jok te brengen; zo deedt hy ze insgelyks openlyk in den ban. Van dien tyd af
duurt deze scheuring; en de beproefde middelen ter verëeniginge, vooräl het Concilie
van Florence, van het jaar 1438, zyn alle vrugtloos afgeloopen. Ja, de haat der
Grieken tegen de Roomsche Kerk is, sedert de inneeming van Constantinopel door de
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Turken, nog vermeerderd, om dat ze de Pauzen als de oorzaaken aanmerken, dat hen de
Westersche Mogendheden geene hulp tegen dezelven beweezen. Daarby komt nog menigerlei
onheil, welk hen van de zyde der Turken, door toedoen der Roomschen overkomt, en de
verleidinge van veelen door de Roomsche zendelingen. Zo dikwyls als men de Oostersche
Patriarchen en Bisschoppen spreekt; zo menigmaal laaten zy hunnen heel ongemeenen
afkeer van alles, wat Roomsch is, blyken; en men ziet 'er uit, dat het alleen een
voorwendzel is, wat de Roomsche kerk nopens haare overëenstemming met de Grieksche,
even als met andere Oostersche kerken voordraagt, en hoe weinig men op een' Leo
Allatius en dergelyke schryvers kan aangaan.
Dit vooraf hebbende laaten gaan, moeten wy nu de voornaamste leerstellingen der
Grieksche Kerk voordraagen. Deze zullen wy, met betrekking op een by haar zeer gezien
symbolisch boek, voorstellen, het welk ορθόδοξος ομολογια της πίσεως της καθολικης
εκκλησίας της ανατολικης genoemd wordt, en met eene Latynsche overzetting, door
Laurentius Normann, te Leipzig, in het jaar 1695 uitgegeeven, en door D. Hoffman, te
Wittenberg, met eene voorreden, en Hoogd: overzetting te Breslau, 1751 herdrukt is.
Als een eersten grondslag van Godsdienst dient den Grieken niet alleen de H. Schrift,
en wel als by de Protestanten, enkel en eeniglyk in de Canonike boeken, maar de
Apocryphe hebben ook by hen bykans eenzelfde gezag. Daarby komen nog de uitspraaken
der kerke, op de Conciliën gedaan. In de 96de vraag des eersten deels in het vooräf
gemelde boek wordt gezegd: "alhoewel de Kerk een schepzel is, en uit menschen
bestaat; zy heeft egter Christus, den waaren God tot een Opperhoofd, en daarby den H.
Geest, welke haar allerwegen leeraart. — Hierom worden wy bewoogen, niet alleen het
H. Euangelie te, gelooven, maar ook alle overige schriften, en Synodaalverördeningen." De aanhaalinge des Ouden Testaments geschiedt volgens de 70
Overzetters.
Van Gods Wezen, eigenschappen, en de verborgenheid der H. Drieëenheid hebben zy met
de andere Christen-gezindheden eenerlei begrippen, dit uitgezonderd, dat ze de
mededeeling van het Godlyk Wezen des Zoons aan den H. Geest ontkennen, en beweeren,
dat hy van den Vader alleen uitgaat, beroepende zy zig daarömtrent eeniglyk op de
plaats Joh. XV 16.
Van Jesus Christus, deszelfs Perzoon, Godlyke en menschlyke natuur zyn drievouwdig
Middelaars-ampt en beide Staaten, hebben zy met de Euangelische Kerk dezelfde
begrippen. Maar nopens Christus nederdaalinge ter helle drukken zy zig (1 deel, vraag
49) dus uit: "De ziel van Christus was wel van het lighaam gescheiden, maar nogtans
bleef ze steeds, met de Godheid verëenigd; met haar daalde zy ook neder ter helle. Wy
hebben wel, aan deze plaats der geloofs-belydenis, (in het tweede artikel) niets
daarvan; maar egter wordt het door alle kerkliederen, die daar van handelen,
gestaafd. — Als wanneer gezegd wordt: Gy, Heere Christus, waart lighaamlyk in het
graf, in de Hel als God met de ziel, in 't Paradys met den moordenaar, en op den
Throon der heerlykheid vervult gy met den Vader en den Heiligen Geest, als de
onmeetbaare, alles. En uit de Hel heeft hy de zielen der H. Oudvaders verlost, en in
het Paradys gevoerd, en met hen ook den aan het kruis bekeerden moordenaar."
Raakend de Engelen leeraaren zy met andere Christenen hetzelfde, maar gelooven van
hen nog, dat, volgens de opgaave van Pseudo-Dionysius, de goede in 9 Chooren, en deze
in 3 Ordens waren verdeeld. Tot de eerste brengen zy de geenen, die naast by God zyn
zouden, te weeten de Throonen, de Cherubim en Seraphim; tot de tweede de Magten,
Heerschappyen en Kragten, en tot de derde de Engelen, Aartsengelen en Vorstendommen.
Van alle dezen hebben zy, ook het gevoelen, dat ze onze gebeden, aalmoezen, en
overige goede werken voor God bragten, en onze Vöorspraaken by Hem waren.
Hier schynt nu ook de beste plaats te zyn, om het gevoelen der Grieken nopens Maria,
de Heiligen en den beeldendienst aan te haalen. Voor de eerste heeft de Grieksche
Kerk deze gelukwensching bestemd: "ô gy Maagd, Godbaarster, Maria, zy gegroet! de
Heere zy met u! gezegend zyt gy onder de vrouwen, en gezegend zy de vrugt uwes
lighaams; want gy hebt ons den Heiland onzer Zielen gebooren!" De Kerk heeft belast,
deze gelukwensching onder het gebed menigmaal te gebruiken. "Zy heeft haar (42 vraag,
1 deel,) "boven de Cherubim en Seraphim verheven. Zy overtreft thans ook alle Chooren
der Engelen, daar ze aan de regte hand des Zoons met alle Eer en heerlykheid gesteld
is; gelykerwys de Psalm zegt: (XLV 10.) de Koningin staat aan uwe regte hand, in
enkel kostelyk goud. Elk Christen moet deze gelukwensching met eerbied gebruiken, en
na de voorbede dier Maagd staan, enz." Zy beweeren ook, met allen yver, haaren
bestendigen maagdelyken staat tot haaren dood toe. De voorspraak der Heiligen moet
daarom ootmoedig worden verzogt, op dat ze voor de menschen mogten bidden; betuigende
zy daarby, dat dezelve niet als Goden, maar als vrienden des geenen, welken zy
dienen, moesten aangeroepen worden, en wel niet, om ons uit eigen kragt te helpen,
maar om ons, door hunne voorspraak, Gods genade te doen verwerven. De plaatzen, die
ten bewyze daarvan uit de H. Schrift worden aangehaald, wyzen inmiddels niets anders
#17820101

59 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782

3640

3645

3650

3655

3660

3665

3670

3675

3680

3685

3690

3695

3700

aan, dan dat de Gelovigen op aarde voor elkander bidden, en de volkomen
Rechtvaardigen in den Hemel God aanroepen, om de vyanden zyner kerke te verdelgen. Zy
maaken zig wel zelv' de tegenwerping, dat de Heiligen onze beden niet wisten; maar
beantwoorden ze daarmede, dat God ze hen bekend maakt. De tegenwerping, dat de
aanroeping der Heiligen met het eerste gebod: gy zult geene andere Goden nevens my
hebben, strydt, zoeken zy, op 2 wyzen, op te ruimen; dewyl ze deels meenen, dat de
hen beweezen Eere als tot Gods Majesteit overgaat, wien zy, door hun geloof en
deugdzaam gedrag, welbehaagelyk geweest waren; deels tusschen aanbidding (λατρεία) en
aanroeping (δουλεία) een onderscheid maakten, en de laatste hen dus toestonden, om
dat zy hen als hunne broederen en vrienden Gods aanriepen, om Deszelfs hulp voor hen
te zoeken, en hunne plaats by Hem te bekleeden. Ten bewyze nu daarvan wordt uit den
Bybel alleen bygebragt, dat het gebed des Rechtvaardigen op aarde by God veel vermag.
(Jacob: V 16.) — Ten opzigte van den beeldendienst wordt, na de verwerpinge der
heidensche beelden, de aanroeping (hoogägting) (δουλεία) der afbeeldingen van
Christus, de Maagd Maria en de Heiligen, (55 vraag des 3den deels) als mede der
Crucifixen, onder dit voorwendzel voor geoorloofd opgegeeven, om dat men niet de
beelden, maar de geenen, die zy verbeelden, eerde; en ten bewyze wordt gezegd, dat de
Israëlieten de Cherubim in den Tempel aanbaden, (het welk tog onwaar is,) en dat de
zevende Kerkvergadering de beeldstormers veröordeelde.
Omtrent het geen zy leeraaren van de schepping, de Voorzienigheid, de verkiezing,
Gods evenbeeld, en den val der eerste menschen vindt men juist geene verscheidenheid
van de Euangelische Kerk. En ditzelfde kan men van hen ook zeggen, ten opzigte van
het artikel nopens de zonde en haare verdeelingen.
Raakend den vryen Wil leeraaren zy: (27 vraag des 1sten deels) "hoewel de Wil in de
begeerte van het goede of kwaade onbeschadigd is gebleeven; zo is hy egter by eenigen
genegener tot het kwaade, en by anderen tot het goede. Hoewel des menschen Wil met
erfzonde is bevlekt; 't is egter by dit alles in elks magt, om goed en een kind Gods,
of kwaad en een kind des Satans te zyn. Dit hangt van den mensch af. Tot het goede
helpt Gods genade; van het kwaad trekt zy den mensch af, doch zonder zyne vryheid
dwang aan te doen."
De 10 geboden tellen zy, als de Hervormden, zo, dat 4 tot de eerste, en 6 tot de
tweede tafel worden gerekend.
De rechtvaardiging en vergeeving der zonden schryven ze niet aan het geloof alleen
toe, maar ook aan de goede werken; alhoewel het schynt, dat ze door het geloof zulk
een verstaan, het welk zonder werken is, en zy dus de rechtvaardiging niet zo zeer
aan het geloof en de goede werken, als wel een leevendig en daadelyk geloof
toeëigenen.
Zy tellen zeven Sacramenten, of, gelyk ze zig uitdrukken, verborgenheden; (98 vraag
des 1sten deels) "de doop, de zalving of het vormzel, het H. Avondmaal, de Boete, 't
Priesterdom, het huwelyk, en 't olyzel."
Het wezenlyke nopens den Doop wordt by de Grieken zo, als by ons geleeraard; van het
buitengemeene zal, vervolgens, nog iets nader worden gezegd. Zy merken hem
inzonderheid aan als eene reiniging en afwassching van de bedorvenheid, welke van de
oucders tot de kinderen is voortgeplant. Het vormen geschiedt voort na den Doop, en
wordt verrigt met eenen, door den Patriarch en de Bisschoppen, op goeden vrydag
gewyden oly, welke met andere ingrediënten, als Myrhe en Balzem is gemengd. Doch ten
bewyze daarvan brengt men niets bij, dan zulke plaatzen, welke van de oplegginge der
handen, en de verzegeling des H. Geestes handelen. Hun gevoelen nopens het H.
Avondmaal is aanmerkenswaardiger. Eene byzondere biecht, waarby de zonden, zo veel
als men ze weet, by naame en van stuk tot stuk verhaald worden, moet vóór 't genot
vooraf gaan, het welk op twaalf, vier, ten minsten eenmaal in het jaar bepaald is. De
bediening des Avondmaals aan de zieken wordt door hen zeer aanbevolen. De wying wordt
als een onbloedig offer aangemerkt. De geloofs-belydenis leeraart, (I deel, 107
vraag,) "wanneer de Priester brood en wyn wydt; dan moet men gelooven, dat het Wezen
daarvan in het Wezen des waaren lighaams en bloeds van Jesus Christus werde
veranderd. Dit geschiede door de werking des H. Geestes, om welken, ten einde dit
Sacrament regt verrigt werde, dus wordt gebeden: zend over ons en deze voorgestelde
gaaven uwen Heiligen Geest, maak uit dit brood het dierbaare lighaam van uwen
Christus, en uit het geen in dezen drinkbeker vervat is, het dierbaare bloed van
dien, terwijl gy het door uwen Heiligen Geest verändert. Na deze, woorden geschiedt
voort de verändering. Het brood wordt in het waare lighaam, en de wyn in het waare
bloed veranderd. Daar blyft slegts, naar een Godlyke bestemming, een in de zinnen
vallende schyn." 'T bewys daarvoor leidt men af uit de woorden der instellinge: dat
is myn lighaam, dat is myn bloed; en, ten einde mende uitlegginge der Grieken voor
waar moge houden, zo haalt men Christus zeggen aan: zalig zyn, die niet zien, en tog
gelooven. (Joh. XX 29.) Voor 't overige willen zy, dat niet alleen de Priesters, maar
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ook de Leeken deel moeten hebben aan den drinkbeker, en dat aan de gewyde Elementen
eenezelfde Eer, als aan Christus beweezen moet worden. Op de gevoelens van enkele
Leeraaren en perzoonen nopens dit Sacrament kan men niet aangaan, die menigmaal even
zo zinnelyk als by de Roomschen zyn, maar dikwerf met de Euangelische geloofsbelydenissen instemmen. Wat van de overige vermeende Sacramenten geleeraard werde,
verdient geen verdere voorstelling.
Daaruit nu volgt van zelf, dat hunne voordragt, raakend de bekeering, veel van de
onze moet verschillen. Hun geloof is wel niet veel anders, dan een historische kennis
der Godsdienst-waarheden; hunne goede werken bestaan in enkel uiterlyke daaden, als
in een burgerlyk eerbaar gedrag, of in een menigte van opgezegde of geleezen gebeden,
het geeven van aalmoezen, vasten, bedevaarten enz.
De benaaming van Catholyke of algemeene Kerk strekken zy tot alle Christengezindheden uit. De Kerk van Jerusalem houden zy voor de moederkerk des Christendoms;
maar, op een Keizerlyk bevel, en naar de uitspraak van het Concilie te Nicea, wordt
aan de kerken van Rome en Constantinopel de voorrang boven de overige toegestaan.
Raakend den toestand naa den dood; zy verwerpen het Vagevuur, het welk de Roomschen
leeraaren; zy beweeren eene gewaarwording van vreugde by de Vroomen, en pyn by de
godloozen; (I deel 6l-66 vraag) maar van de laatsten, meenen zy, wierden veelen uit
de hel verlost, niet wel door hunne boete en biecht, maar nogtans door de aalmoezen
der nagelaatenen, de voorbede der kerke, en door 't onbloedig mis-offer. Dit vremd
gevoelen wordt nog vremder beweezen, te weeten uit Christus woorden: vreest voor
dien, die — magt heeft, in de Hel te werpen. (Luc. XII 5.) Want (zo besluit 'er
Theophilactus uit,) om dat Christus niet zegt, die steeds en altoos in de Hel werpt,
maar alleen, die magt heeft, te werpen in de Helle; zo moet men ter verlossinge der
overledenen bidden, aalmoezen uitdeelen, en de Mis doen.
De Grieksche Kerk verschilt, in verscheide opzigten, van alle Westersche kerken. Zy
ontkent het uitgaan des H. Geestes van den Zoon; zy beweert de noodzaaklykheid, dat
tot een wettigen Doop het onderdompelen des Doopelings onder het water behoore; 't
gebruiken van gezuurd brood by het Heilig Avondmaal schynt haar volstrect noodig toe,
en heel kleine kinderen worden by haar aan 't Avondmaal deelagtig: het huwelyk der
Priesteren is, zo als wy vooräf zagen, by haar bepaald, en een derde of vierde
huwelyk wordt by hen voor hoerery gehouden. Niet minder verschilt ze in veele stukken
van de Roomsche Kerk. Het hoog gevoelen der Roomschen nopens den Paus te Rome, als
een' zigtbaaren Stadhouder van Christus en 't Opperhoofd der Kerke, komt den Grieken
godslasterlyk voor; hunne gesneede beelden en standbeelden zyn in hunne oogen
verfoejelyk; de onttrekking des drinkbekers houden zy voor eene verminking des
Sacraments, en het verbod omtrent het huwelyk der Priesteren voor ongeoorloofd; het
Vagevuur komt hen bespottelyk voor, en den vervolgings-geest der Roomschen laaken zy
ten uitersten.

§. XV. Godsdienst-gebruiken der Grieken.
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Dewyl de Grieken den ouden styl in den Almanak volgen, en dus het jaar ook by de 11
dagen laater, dan wy beginnen; zo komen hunne en onze Feestdagen, de beweegelyke
uitgezonderd, nooit in de dagen overeen; en, vermits zy het Paaschfeest, nimmer, met
de Jooden gelyk willen vieren, zo veroorzaakt dit reeds eene merklyke afwyking van
onze vierdagen. Behalven de Apostels en Kerkvaderen hebben zy nog een' groote menigte
van algemeene en byzondere Heiligen; zo dat de Zondagen met de Feesten nog iets meer,
dan een derde van het jaar wegneemen. Doch de laatste zyn, voor een groot gedeelte,
Kerkfeesten, dat is zodanige, welke van kerklyke Perzoonen en de Monniken alleen
worden gevierd: want zo zyn 'er, die ze in Kapellen, naby de steden en dorpen, of
verre daarvandaan gelegen, in verwoeste kerken, en vermeende Heilige plaatzen vieren,
en op welke zy, na de Mis, den tyd met eeten, speelen en danzen doorbrengen. Op zulke
tyden is 'er byna geen einde van Ceremoniën en plegtigheden. — De eerste dag van Mey
wordt nog altoos tot wandelen en vrolykheid besteed. Op Sacramentsdag wascht, in de
Bisschoplyke Kerken, de Bisschop 12 Priesters de voeten. Tot dat einde is 'er eene
stelladie in opgeslagen, waaröp de Bisschop in zvn Misgewaad met 12 Priesters zit.
Men laat, om Judas te verbeelden, met voordagt, eenen Priester met een rooden baard
van buiten komen, indien zulk een niet in de stad te vinden is. Terwyl deze plaats
neemen, leest een Bisschop of Priester van den preekstoel de Euangelie-geschidenis
van het voetwasschen voor; en by de woorden, Jesus nam een schorteldoek, en omgordde
zig, (Joh. XIII 4.) staat de Bisschop op, legt het Misgewaad af, doet een voorschoot
voor, en verrigt alles naar den inhoud der Historie; zelfs hy, die Petrus verbeeldt,
spreekt deszelfs woorden tot den Bisschop. Vóór deze plegtigheid wordt het H.
Avondmaal gevierd, waarby hy zig zelv eerst, en dan den priesters ook bedeelt. - Het
Paaschfeest duurt 6 dagen. Op den eersten dag hoort men, van den opgang der zonne af,
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χριςες ανέςη, Christus is opgestaan; waaröp de bekende, wien 't toegeroepen wordt,
antwoordt: άληθως άνέςη, hy is waarlyk opgestaan; en na deze uitgesproken woorden
kust men elkander driemaal, te weeten op beide wangen en op den mond. Dewyl de
vastentyd van 40 dagen, vooräf, een einde heeft genomen; zo maaken de menschen dan,
by verre gaande buitenspoorigheden, grooten cier, en men ziet heele ryen, hand aan
hand, die de straaten al zingend en speelend, in een soort van godsdienstigen dans
doortrekken. — Het Pinksterfeest duurt by hen maar 2 dagen.
De vastendagen beslaan ten minsten een half jaar. De eerste groote vast en begint met
den 15 November, en duurt tot Kersmis; de tweede is die van 40 dagen vóór Paschen.
Deze is de lastigste; want dan mag niets, wat een soort van vleesch, visch, boter,
eyeren, olie, kaas enz. is, gegeeten worden. Men moet zig vergenoegen met
leevensmiddelen, welke met water, amandelmelk, azyn enz. gekookt kunnen worden. Ryst,
grutte, meelspyzen, groenten, mosselen, oesters maaken dus het eeten alleen uit. Doch
't staat hen mede vry, Caviaar, of gedroogde kuit van Steur en andere visschen te
eeten: waaröver de Roomschen met hen spotten, dat ze de eyeren van visschen aten,
maar het eeten der visschen zelve voor ongeoorloofd hielden; doch dat de Grieken met
dezelfde munt betaalen, en hen verwyten, dat ze, by het verboden genot van hoenderen,
nogtans de eyeren gebruikten. Maar op den 25sten Maart, zynde het Feest van Maria
boodschap, wanneer dit niet in de H. Week valt, en op Palm-zondag mogen zy visschen
eeten; even als hen zulks met eyeren en melkspyzen in de eerste week van den grooten
Vasten vrystaat. De derde Vasten draagt den naam naar de H. Apostelen, beginnende na
de Pinksterweek, en eindigende met St. Peter- en Paulus-dag. Dewyl ze in dezen
visschen mogen eeten, ofschoon de melk verboden is, zo valt die hen zo lastig niet,
als de andere. De vierde Vasten gaat vóór de gewaande Hemelvaart van Maria, en duurt,
met de uiterste strengheid, van den 1sten tot den 15den Augustus, den 6den
uitgezonderd, wanneer zy, even als op het gevierde Verklaarings-feest van Christus,
oly en visschen mogen gebruiken. Alle woensdagen en vrydagen zyn vastendagen,
daarëntegen niet de saturdag, als by de Roomschen, den stillen saturdag vóór Paschen
uitgezonderd. Anders zyn 'er ook nog andere enkele vastendagen; doch op zommige tyden
hebben zy in het geheel geene plaats, als tusschen Kerstyd tot Epiphanias, de Paaschen Pinksterweek, en een paar weeken vóór den Vasten van 40 dagen. Doch dit raakt
eeniglyk de Leeken in het algemeen. Zelfs zulken onder dezen, die na een grooter
heiligheid staan, desgelyks de Priesters, en vooral de Monniken, vergrooten de
menigte van vastendagen, en gaan nog veel verder in de onthoudinge der soorten van
spyzen. Zy zyn ook daaromtrent meestal zo stipt en streng, dat ze liever sterven,
dan, by voorbeeld, by ziekten, hunnen vasten zouden breeken, en vleesch eeten. Daarby
moeten ze een byzonder verlof van den Bisschop of andere Priesters hebben, maar van
welken zy zulks niet ligt krygen. Veelen houden zelfs moord, hoerery, overspel,
diefstal enz. voor geringe zonden, in vergelyking van de overtreeding der Vasten. De
naauwgezet- en strengheid, die ze daarby in agt neemen, is wonderbaar, en zy
verdraagen ze met groot geduld, in hoope, van hunne schade op de daarna volgende
Feesten wêer in te haalen; het welk zy ook niet nalaaten; weshalven op dezelve groote
vreugdebedryven en ongebondenheden pleegen voor te vallen.
Het teken des kruizes is by hen in eene ongemeene hoogagting, zo als het, billyk, by
alle Christenen zyn moet, zo veel te meer, als alle vyanden van den Christelyken
Godsdienst de zaak, daardoor aangeweezen, haaten, en 't onder Jooden en Turken het
beste uiterlyke onderscheidings-teken is. Doch zy blyven daarby niet staan, maar
gelooven, dat daarin eene ongemeene kragt tegen den Duivel en al het Kwaad steekt.
Des wordt het ook by allerlei gelegenheid gemaakt, by het opstaan, het na bed gaan,
vóór en na het eeten, desgelyks ontelbaare maalen in de kerk, by voorbeeld, wanneer
in hunne Liturgie de woorden voorkomen: in den naame des Vaders, en des Zoons, en des
Heiligen Geestes. Amen! Zy maaken dit teken des kruizes, terwyl ze by de woorden, in
den naame des Vaders, de 3 voorste vingers naar het voorhoofd omhoog steeken; alsdan
de hand, by de woorden, en des Zoons, laaten zakken; hierop by de woorden, en des
Heiligen Geestes, dezelve naar de regte zyde van den arm rigten, en met een' haal
derzelve naar de linke zyde, by het woord, Amen, eindigen. By de gebeden in de kerk
knielen ze niet, maar staan, buigende zig slegts naar de omstandigheden, vooräl,
wanneer zy het teken des kruizes maaken, diep ter aarde; Pinkstertyd uitgezonderd,
wanneer ze by hunne gebeden driemaal nederknielen. - Zy hebben, even als de Armeniërs
en Turken, Roozekranzen, waarvan ze wel niet het eigenlyk godsdienstig gebruik, als
de Roomschen, maaken, maar nogtans, menigmaal, by het tellen der koraalen, de
woorden, Heere, ontferm u onzer! of, God zy geloofd! uitspreeken, even als de Turken,
behalven het speelen met dezelve, Gods eigenschappen daaraan optellen.
Zo dra eene Kraamvrouw verlost is, wordt 'er voort een Priester gehaald, die zekere
gebeden over haar uitspreekt. Op den agtsten dag wordt het kind naar de kerk gebragt;
aan de deur met het teken des kruizes op het voorhoofd, den mond en het lighaam
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ingewyd, en een gebed over hetzelve uitgesproken. Dit wordt genoemd de Verzegeling,
en als eene voorbereiding tot den Doop aangemerkt. Deze wordt niet lang uitgesteld,
en het kind worden Peeten toegevoegd. Men doopt in de huizen. Het kind wordt
ontkleed, en, na dat het door den Priester driemaal is aangeblaazen, zo houdt hy het
boven aan 't lyf onder de armen, doorsnydt met deszelfs voeten driemaal, doch in de
gedaante van een kruis, het water, dat het kind tot den buik toe reikt, en, terwyl hy
het, voorts, met de ééne hand in 't water houdt, begiet hy 'er het, met de andere,
driemaal mede. Voort na den Doop geschiedt de zalving met oly; 't ontvangt ook 't
Avondmaal; en vervolgens laaten het de Ouders met zig altoos ten Avondmaal gaan. De
Kraamvrouw mag niet eer, dan na den tyd, in den Mosaischen Godsdienst bestemd, in de
kerk komen.
De Mis wordt by en onder lange en veele Ceremoniën geleezen. De Roomschen verwyten
den Grieken met veele bespotting, dat ze, nog vóór de wying, het brood en den wyn
aanbidden. Zy gebruiken by 't Avondmaal gedeesemd brood, hebbende eene ronde
gedaante, en met de woorden, doch verkort, Ιησους χριςος νικα (Jesus Christus heeft
overwonnen,) getekend, zo als de hier nevens gaande Figuur uitwyst.
figuur
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Het bestaat als uit twee, maar zo op malkander gebakken tweebakken of beschuiten, dat
men kan zien, waar ze zamengebakken zyn. Het bovenste is omtrent drie, het onderste
twee vingeren, en rondom heen is het even dik. Daarvan worden kleine stukken
afgebroken, en in een maatigen lepel met eenigen gewyden wyn, die alleszins met water
is gemengd, gedaan, en zo beide den Communicant toegereikt. Het op het eigenlyk
altaar gewyde brood, even als zulk een drank wordt, zoo 'er overschiet, van de
Priester alleen genuttigd; maar al het andere brood, op eene zydtafel liggende,
waaröver wel gebeden, doch 't welk niet op het eigenlyk altaar met de woorden der
instelling gewyd was, wordt onder het volk uitgedeeld, dat het, met groote devotie,
tot een heilig gebruik bewaart. Het wordt wel na de zieken gebragt, maar niet
aangebeden; even als 'er ook geene Processien of omgangen mee worden gedaan. Anders
neemen de Grieken nog, vóór dat ze ten Avondmaal gaan, een zeer strenge Vasten waar.
Het trouwen geschiedt by hen zonder voorafgaande afkondiging van huwelyks-geboden,
en wordt by voornaame Perzoonen door de Bisschoppen, maar by Minderen door andere
Priesters verrigt. De voorbeelden zyn niet zeldsaam, dat Bruid en Bruidegom zamen pas
26 jaaren oud waren, even als het vroegtydig trouwen by alle Oostersche volken zeer
in zwang gaat. By hetzelve is eene groote menigte Ceremonien, welke deels zedig,
deels mede bespottelyk zyn. 'T geschiedt meest onder den blooten Hemel. Daar worden
eenige H. Beelden, vooral het beeld van de Maagd Maria, ten toon gesteld; twee
aangestoken waskaarzen op een' stoel of tafel gezet, en twee kroonen en twee ringen
daarby gelegd. Bruidegom en Bruid moeten gevaders (*) tot deze plegtigheid hebben
genoodigd, by wier begin de omstaanders hunne huwelyks-giften in schotels of korven
leggen. Na verscheide bewierookingen en gebeden, worden bruidegom en bruid de ringen
verscheide maalen aangestoken en afgetrokken, mitsgaders de kroonen opgezet en wêer
afgenomen. Na dat ze elkander, voorts, by de hand gevat, en voor de gemelde tafel of
stoel, eenige reizen, rondom de Gevaders hebben gedraaid; terwyl de Priester, taamlyk
onaandagtig, het Formulier leest, zo drinken ze, eindelyk, een weinig wyns uit een
hen aangeboden glas, het welk de Priester voorts geheel uitdrinkt, en alsdan in
stukken breekt. — De verboden graaden in de Mosaische wet worden streng opgevolgd, en
'er zyn nog veele is andere kerklyke bepaalingen. Bloedverwanten mogen eerst na
eenige graaden zamen trouwen; en hen, die by een' Doopeling Peeten zyn geweest, is
voor zig en hunne nakomelingen, tot in zekere graaden, alle huwelyksverbindtenis
verboden. Doch zulke partyen, welke zig aan deze wetten niet willen onderwerpen, of
waar de ééne meer, dan tweemaal trouwen wil, vervoegen zig naar de Turksche
gerechten, zoekende by dezelve verlof, om als Echtgenooten zamen te leeven. Dit
draagt den naam van Kapin, en wordt voor weinig geld verkreegen; doch de kerk doet
zulke menschen meestal in den ban. De echtscheidingen zyn niet zeldsaam, en de
Patriarch kan, by gebrek van geld, ligt ter vergunninge daarvan worden overgehaald.
De overleedenen houdt men niet lang in huis. Wie 's avonds sterft, wordt op den
volgenden dag vroeg; maar wie 's morgens sterft, voort na den middag begraaven. Den
dooden, van welk gedacht hy ook zyn moge, worden zyne beste klêeren aangedaan, en hy
wordt, om dat men by de Levantynen geene doodkist gebruikt, op eene draagbaar,
waaraan geene zyd-leuningen zyn, gelegd, en op dezelve open naar zyne rustplaats
gebragt; weshalven zig ook de jongeling, welke, volgens Luc. VII 12—15. op deze wyze
naar het graf wierdt gedraagen, op het nadruklyk woord van Christus, staa op, zonder
hinder opregten konde. Meer of minder Priesters gaan, naar de omstandigheden der
perzoonen zyn, voor het Lyk heen, brengen het, onder gezang en menigvuldig wierooken,
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in de kerk of op het kerkhof, en vervolgens worden Missen, doch niet in dat aantal,
als by de Roomschen, voor den overleedenen gedaan. Een ongelukkig voorbeduidzel wordt
daaruit afgeleid, wanneer een lyk, na verloop, van een jaar, nog niet is vergaan, het
geval uitgezonderd, dat het van iemand ware, welke als een Heilige gecanonizeerd was,
wanneer alsdan het niet bederf als een byzondere genade Gods wordt aangemerkt: anders
gelooft men, dat dit lighaam door een' kwaaden Geest bezield werde; en de ziel, welke
het voorheen als haar verblyf bewoonde, wordt voor verlooren gehouden. By de
begraavenissen is een yslyk gehuil der bloedverwanten, zelfs wel van heel vremde
perzoonen; men trekt zig zelfs wel de hairen uit, en loopt met de hoofden tegen de
muuren. Dit wezenlyk of geveinsd misbaar vindt plaats zo wel by overleedenen, welke
men eertyds beminde, als by zodanigen, van wien men wenschte ontheft te zyn, en om
dat reeds in voorige tyden op te ruimen, schreef Paulus aan de Thessalonicensen: (1
Thessal. IV 13.) wy willen u niet onthouden wegens de geenen, die slaapen; op dat gy
niet treurig zyt, gelyk de anderen, die geene hoop hebben. (*) De Grieken maaken
eeniglyk veel werk van geschilderde beelden.
De armste man heeft 'er veele of weinige van in zyn huis, de rykere meerdere en
fraajere. Zy pleegen ze by de bedsteden, als mede wel van binnen aan de hoofdenenden te hangen. Alle avonden vóór de zon- en feestdagen, of wel by andere
gelegenheden, worden lampen en kaarzen, daar voor hangende, aangestoken, als mede
reukwerken geofferd. Hen wordt een magische kragt ter bewaaringe voor allerlei
kwaalen, mitsgaders ter geneezinge voor ziekten toegeschreeven; en hier en daar zyn
zelfs wel menige beelden in een byzondere agting, en worden tot gemelde einden
geleend.
Vóór dat iemand een huis bewoont, wordt het door zekere gebeden en andere
plegtigheden ingewyd. Doch daar blyft het niet by, maar op Epiphania of Drie
Koningen-dag wordt wel zulke eene inwying herhaald, en strekt zig, menigmaal, tot
zekere wateren, velden enz. uit. Zy schryven aan menige deelen der H. Schrift,
formulieren van gebeden en gebruiken eene magische kragt toe, en uit dien hoofde
worden zy gebruikt ter geneezinge van gewoone en buitengemeene ziekten, als mede ter
bezweeringe van Elementen en Geesten.
Een kerkgebruik, het welk de Grieken met vrees en schrik vervult, is de
Excommunicatie of kerkelyke ban. Deze geschiedt na eene plegtige Mis. Een zeker getal
van kaarzen wordt te vooren aangestoken, en deze worden,naar gelange de
banformulieren in hunne vervloekingen zyn uitgesproken, uitgedaan. De Bisschop
alleen, of by gebreke van dien kan ook een ander geordend Kerklyke de Excommunicatie
verrigten; en hy, dien ze treft, ziet zig van ieder een verlaaten. Doch zy gaat niet
alleen omtrent perzoonen, welke met naamen genoemd kunnen worden; maar wordt ook over
ongenoemden uitgesproken, die dit of dat gepleegd, by voorbeeld gestolen laadden, en
op welken zy zoude hegten, ingeval 'er geene wêergeeving of vergoeding geschiedde.
Eene menigte waare of verdigte voorbeelden van Gods strafgerichten, die over de
Geëxcommuniceerden zouden zyn gekomen, en allerwegen verhaald en gelooft worden, de
yselyke vloeken in het Formulier mede daartoe gerekend, houden dit Kerkgebruik in
zyne kragt, niettegenstaande 't menigmaal, en zelfs by geringe gelegenheden wordt
misbruikt, en men dus denken moest, dat de indruk en 't gezag daarvan zeer zou
verminderen.
De Canonizatie of Heiligverklaaring heeft zig de Patriarchaale Stoel te
Constantinopel voorbehouden. Maar, om iemand, wegens zyn heilig Leeven en vermeende
Wonderen, aan zulk eene Eer deelagtig te maaken, wordt niet alleen het onderzoek des
Patriarchs en der Bisschoppen op een Synode, maar ook worden 'er duizende getuigen,
beneffens menige andere omstandigheden gevorderd. Dewyl nu zulks veele kosten baart,
om van geene andere omstandig- en bedenkelykheden te spreeken; zo vervalt deze
plegtigheid, thans, byna geheel en al.
(*) Deze Gevaders op den bruilofts-dag zyn, by de Grieken, dat geen, doch in een sterkere
betekenis, wat by ons de speelgenooten zyn.
(*) Christenen en Ongeloovigen in de Levant pleegen, op zekere tyden, de graven hunner
voorvaderen te bezoeken; de eersten gemeenlyk op één' der paaschdagen.

§. XVI. Van de Heilige plaatzen, en den Eerdienst der Grieken.
3960

3965

Dat de kerkgebouwen der Grieken van een verscheiden maakzel zyn, is vooräf reeds
opgemerkt. Meest komt het daarby aan op de Provinciën, waarin ze leggen, en in welke
of een grootere, of een mindere vryheid is, als mede of 'er veele, dan weinige, of
gansch geene Turken in woonen. De oude kerken, welke zy, sedert de tyden vóór de
Turksche verovering, nog bezitten, onderscheiden zig ongemeen van de laatere. Deze
zyn, menigmaal, zo slegt gebouwd, dat ze, hier en daar, wel naar gemeene hutten
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gelyken. Aan andere plaatzen, by voorbeeld op de eilanden van den Archipel, alwaar
men eene groote menigte van zulke gemeene kerken vindt, dienen ze ter huisvestinge
voor vremdelingen, en een ander gemeen gebruik. Anders is de inrigting by alle groote
kerken omtrent dezelfde, te weeten in de gedaante van een Grieksch, dat is, aan de
vier zyden even lang kruis. Haare legging is van het Oosten naar het Westen; en naar
de eerste lugtstreek het altaar ook steeds gelegen. Dit staat, volgens eene
ingebeelde noodzaaklykheid, onder een verwelf, en is door een Hek, waar door als een
Heilige der Heiligen ontstaat, van de overige ruimte der kerk, die laager pleegt te
zyn, gescheiden. Dit afschutzel is, aan de zyde naar de kerk toe, met eene groote
menigte beelden beschilderd, die het voorwerp hunner aanbiddinge uitmaaken, en in
datzelve is, behalven twee deuren aan de zyden, in het midden, eene dubbelde deur van
redelyke grootte, waar door de vergadering op het altaar kan zien, en welke, daarom,
de Heilige Poort wordt genoemd. Door deze midden- of zo genoemde Heilige Poort mag
geen ongewyd perzoon gaan. 'T altaar heeft geen rugsteunzel, waarop sieraaden of
beelden stonden. Op hetzelve staan één of meerder Crucifixen en Kandelaars, en dus
heeft het slegts de gedaante van een verheven tafel. Agter hetzelve is, op een
kleinen afstand, een rond in den muur, en daarin eene byzondere zitting, als een
Throon waaröp de Patriarch of Bisschop, by hooge Feesten, met de kroon op het hoofd
zig nederzet, en den zegen over het altaar, door de boven gemelde poort heen, over de
vergadering uitspreekt. Aan beide zyden van 't altaar, tegen over de zyddeuren, staan
twee tafels. Op de tafel aan de linke hand stelt men het Avondmaals-brood, en den
beker met wyn en water; op de tafel aan de regte zyde worden boeken, de Heilige vaten
en priesterlyke kleederen gelegd. In de kerk zelve vindt men, niet verre van 't
afschutzel, aan de linke hand, de gewoone en eenigzins verheve zitplaats van den
Patriarch of Bisschop, en wat laager de zittingen der andere kerkelyke perzoonen naar
hunnen rang. Tegen over de zitplaats van den Bisschop is de Preekstoel, en daar naast
zyn, menigmaal, de zitplaatzen voor de vremde Bisschoppen. Voorts zyn 'er ook andere
zittingen voor kerkelyke perzoonen tegen over de gemelde, op dat zy als een dubbeld
Choor uitmaaken, en by de gezangen elkander kunnen antwoorden. De zitplaatzen der
vrouwen zyn, gemeenlyk, binnen afgeschoote galderyen, en met traliën voorzien, om
niet gezien te kunnen worden, hoewel ze buiten dat met een' sluyer zyn bedekt. Door
eene groote menigte kandelaars en lampen worden de kerken niet alleen versierd, maar
ook, dewyl ze doorgaans taamlyk donker zyn, verlicht. Voor het afschutzel in de kerk
staan kandelaars van verscheide metaalen, welke ten deele van eene mans hoogte, ten
deele laager, deels ook wel hooger zyn; en naar gelange van de hoogte en dikte zyn
ook de daarop steekende waskaarzen. De lampen zyn, naar maate van den rykdom der
kerke, dikwyls van zilver, hangende aan kleine kettingen in een zekere orde in de
kerken, 't welk haar van binnen zeer versiert. By het in- en uitgaan uit de kerk
maaken de Grieken, steeds, het teken des kruizes, op de vooraf gemelde manier en
wyze.
Aan Kloosters ontbreekt het geenszins; doch de wreedheid der Turken schynt ze in Asie
zeer te hebben verminderd. In het Europisch Turkye, en op de eilanden van den
Archipel zyn 'er nog redelyk veele. De kerk staat op het midden van het Plein, en
rondom heen zyn' de Cellen der Monniken. De beroemdste kloosters zyn op de Prinseneilanden, niet verre van Constantinopel; voorts op den berg Athos, daar zig de groote
en kleine tot twintig toe uitstrekken; dan mede op het eiland Pathmos by het Hol,
alwaar, volgens de overlevering, Johannes de Openbaaring opgesteld heeft; en
voornaamlyk op den berg Sinai. Van de voornaamste kloosters zendt men, gemeenlyk,
één' of meerder Monniken uit, om allerwegen onderstandgeld voor het klooster te
verzamelen, ten einde de uitgaaven, vooral de afpersingen der Turken, goed te kunnen
maaken. — De meeste kloosters staan onder den Patriarch te Constantinopel, die 'er de
Priesters in laat wyen, en de kloostervoogden aanstelt; maar eenige, als die op den
berg Athos, hangen van hem niet af. De meeste moeten ook een jaarlyksche schatting
betaalen, om van geene andere knevelaaryen te spreeken.
'T ontbreekt aan geene menigte van plaatzen, waarheen de Grieken Bedevaarten doen. De
voornaamste bedevaart wordt gedaan naar Jerusalem naar 't Heilig Graf. Daar dit
anders met de daaröver heen gebouwde kerk, sedert de kruistogten, taamlyk in de magt
der Roomsch gezinden was geweest, die ze, met minagting er Oosterschen, misbruikten;
zo hebben zulks de laatere Turksche Keizers zeer verminderd, en den Grieken, als
hunne onderdaanen, 't voornaamste aandeel daaraan toegeweezen. De Bedevaart daarheen
geschiedt in den Vasten, om de goede week, en het Paaschfeest te Jerusalem te vieren.
Inzonderheid worden ze daarheen getrokken door het H. vuur, het welk, in de Kapél van
't H. Graf, van den Hemel, op saturdag vóór Paschen zoude nederdaalen, waaraan de
Grieksche Patriarch, en vervolgens de Patriarchen of voornaamste Bisschoppen der
overige Oostersche Christenen waskaarzen ontsteeken, en aan dezelve 't volk de haare.
(*) Maar, wyl men zulks niet door de kerk, en van boven in het Hol des Heiligen Grafs
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ziet komen; niemand mede, dan de Patriarchen, binnen gelaaten wordt; zo is het bedrog
blykbaar, het welk, by vertrouwde gesprekken, niet ontkend, maar deels door het
gebruik, deels door verhoedinge van zwaarigheden over den Godsdienst by den gemeenen
man, en door de knevelaaryen der Turken, welke, wanneer zulk een bedrieglyk Wonder
wierd gestaakt, veel geld zouden moeten derven, wordt verontschuldigd. Doch de
Roomsche Geestelykheid te Jerusalem heeft 'er geen deel aan. Anders zyn 'er nog veele
Bedevaarten. Hier en daar zyn zelfs heilige Holen; en plaatzen, daar voorheen Kerken,
Kapellen en Kloosters stonden, mitsgaders graven der Martelaars en vermeende Heiligen
veröorzaaken insgelyks de heilige reizen.
De Eerdienst geschiedt in de oud-grieksche Taal. 'T is onbegrypelyk, hoe zo veele
Gezindten, wegens eene overmaatige verkleefdheid aan de gewoonte en de oudheid, den
Eerdienst in doode taalen waarneemen. De Grieken zouden duchten, hem te ontheiligen,
wanneer ze dien in het nieuw-grieksch moesten verrigten. Daar zyn weinig Geleerden
onder hen, die het oud-grieksch zo goed verstonden, dat ze daarin den Godsdienst
konden begrypen. Op zyn hoogst wordt in de Preeken, ter betere bevattinge, eenig
nieuw-grieksch gesproken. Nu oordeele men, hoe weinig nut 'er de gemeene man uit
kunne trekken. Het vooröordeel van een oud gebruik is ook de rede, dat de Eerdienst
meer by nacht, dan over dag gehouden, en, de langste dagen uitgenomen, doorgaans, met
het aanbreeken van den dag eerst wordt geëindigd. Nu en dan, als op goeden Vrydag,
saturdag vóór Paschen, en op den eersten Paaschdag, duurt hy dag en nacht door, zo,
dat elk byna, vooräl de Priesters, van vermoeidheid flaauw worden. Hy bestaat uit een
zamenweefzel van Psalmen, korte en lange gebeden, zedelessen, die van de Priesters
begonnen, maar van het volk vervolgd en geëindigd worden; uit gezangen, die zeer
eenvormig worden gezongen, en uit het voorleezen van Epistels, Evangeliën, mitsgaders
andere deelen der H. Schrift, en de Legende der Heiligen. Dit alles geschiedt volgens
vier onderscheide Liturgien, te weeten die geene, welke aan Apostel Jacobus ten
onrechte wordt toegeschreeven, en dezulke, die naar Chrysostomus, Basilius, en
Gregorius den Grooten den naam draagen, en volgens de week- zon- en feestdagen zyn
verdeeld. Predikatiën worden zelden gedaan, en, die anders lang duuren, en duister
zyn, meest geagt. By en onder de Mis wordt ook zeer sterk gewierookt. Voor 't overige
heerscht 'er geene zonderling stigtelyke aandagt by hunnen Eerdienst, noch by de
Priesters, noch by de Leeken; de oplettendheid ontbreekt bykans geheel, om dat de
meesten, behalven de onbekende taal, ook by het schielyk leezen pas eenige woorden
verstaan. Des men aan hen niets merkt, dan dat ze aan zig het teken des kruizes, op
de vooraf beschreeven wyze, maaken, waardoor, by groote vergaderingen, een sterk
gedruis wordt veroorzaakt. — De Zondag heeft de byzondere vryheid, dat de Christenen
wegens belastingen en rechtszaaken, op denzelven, door de Turken niet ontrust mogen
worden. — Kerkeboeken worden in het geheel niet gehouden; en daarom kan niemand
getuigenissen wegens doopen, trouwen en sterfgevallen krygen.
(*) Door het voorgewend heilig vuur in de Kapél des H. Grafs te Jerusalem zoude, even als
eertyds in den Tabernakel, en den Tempel van Salomn', Gods tegenwoordigheid by het Heilig Graf
als zigtbaar worden gemaakt.

§. XVII. Character en huijslyke gesteldheid der Grieken, beneffens andere,
daartoe behoorende dingen.

Men moet de Grieksche natie, over het algemeen, een natuurlyk verstand toestaan. By
de kinders ontwikkelen zig de bekwaamheden der ziele, en de vaardigheid des lighaams
veel vroeger, dan by ons. Zy leeren ook eerder spreeken, leerende gemeenlyk twee, of
wel drie en meerder taalen, zonder veel moeite, op eenmaal; maar aan de zuiverheid
daaromtrent pleegt het zeer te haperen, om dat de kunst en beschaaving wordt
verwaarloosd. Met de jaaren neemen alle deze bekwaamheden merklyk toe, en komen tot
eene scherpzinnigheid, die andere volken, door groote vlyt en moeite, niet kunnen
verkrygen. Maar in de mededeeling van 't vermogen, om te oordeelen, is de natuur hen
zo gunstig niet geweest. Zy loopen over alles ligt heen, en dingen, die een
aanëengeschakeld, lang en werkzaam nadenken vorderen, zyn hunne zaak niet. Doch wordt
daarmede enkele perzoonen, hier en daar, een goed oordeel niet ontzegd. De Historie
schynt dit zelfs in de oude tyden te bekragtigen. De beroemdste Grieksche Wysgeeren,
een' Plato en Aristoteles uitgezonderd, hebben zig meer door enkel vernuftige
zegswyzen, dan door een eigenlyk zamenhangend Stelzel beroemd gemaakt, en alleszins
straalt het verstand in hunne Philosophische gedagten door. De hedendaagsche Grieken
(en waarschynlyk waren het ook de oude,) zyn vuurig in hunne voorstellen en
onderneemingen, leevendig in hunnen ommegang, schertsend en zinryk in hunne
uitdrukkingen. De drift leidt hen, als in een oogenblik, tot ontelbaar verscheide
voorwerpen op. In het disputeeren zyn ze wel heftig, maar verflaauwen ook even zo
schielyk. Zy vinden veel smaak in Historietjes en Romansche vertellingen. Hunne
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gemoedsgesteldheid en handelwyze verraadt eene groote onbestendigheid. De gewigtigste
dingen worden door hen ter loops slegts nagegaan; de droefheid houdt by hen niet lang
aan; en, zo lastig als het Turksche jok anders is, zo ligt draagen zy het nogtans,
wanneer hen de uiterlyke Godsdienst-oefening en de vermaaken op de Feestdagen slegts
worden toegestaan. - 'T bedrog is een misdryf, 't vernuft eigen, en het ontbreekt den
Grieken daar niet aan. Iets uit te visschen, en 'er agter te komen, gelukt hen
ligter, dan wel anderen. Voor leugenägtig hebben hen alle de Ouden gehouden, en,
wanneer deze van Grieksche trouw en geloof spraken, dan verstonden zy daar door,
steeds, bedrog en leugen. De hedendaagsche Grieken geeven hunne voorouders
daaromtrent niets toe. Zy liegen, zonder het zelv' te denken, en staaven hunne
leugens, zonder zwaarigheid, met het zweeren by God, hunne Ziel, hun Leeven, hunne en
anderer oogen, en by hunne en anderer menschen kinderen. — De verbeelding en hoogmoed
nopens de voortreffelykheid van hunnen Godsdienst en hunne natie boven andere, is hen
byzonder eigen. En de Europeërs hebben daarom het spreekwoord, dat in de Levant en
onder de Grieken niemand konde leeven, zoo ze niet door de Turken in toom gehouden
wierden. Maar, hoe zeer dit ook wordt gedaan, zo is egter hunne hovaardy en pragt in
kleederen niet te bedwingen. — Zo trots als een Griek is; zo versaagd is hy, zo dra
als hy een' Turk ziet. De vleyeryen, welke zy den laatsten betoonen, het kruipende
geduld, waarmede zy hunne beschimpingen en strenge behandelingen verdraagen, en de
laagheid, in 't tituleeren van dezelven, (*) doen iemand eenen ongemeenen tegenzin
krygen; en egter ontbreekt het niet aan eene zeer verre gaande grootspraak agter den
rug. Dit ziet men, op eene oogschynlyke wyze, in de Vorsten van Wallachie en
Moldavie. Wanneer ze tot die Waardigheid geraaken, en ze bezitten; dan gaat hunne
opgeblaazen- en verwaandheid, hunne moedwillige trotsheid, hun spytig, ja wreed en
ontmenscht gedrag alles, wat men bedenken kan, te boven: maar by hun ongeluk, wanneer
ze worden afgezet, kan men dan ook niets laager, neerslagtiger, kruipender en laffer,
dan hen, bedenken.
Eigen belang, geldzugt en gierigheid is by hen als t' huis. Voor geld gebruiken de
Europeërs de Grieken, zo als zy ze maar willen, en daarom verdraagen zy ook alles.
Dit is de voornaame bron, waarom ze zig by de Turken zelve in den grond bederven, en
het hunne laaten beneemen. En het is droevig, om aan te zien, hoe daaruit hunne
aanklagten voor de Turksche rechtbanken ontstaan, en hoe daar door Godsdienst, Eer,
Leeven en goederen te gronde gaan.
Men kan zig niet wel verbeelden, welke diepe wortels de ligtgeloovigheid en 't
bygeloof by hen hebben geschooten. Hoe verägtelyk een Priester by hen ook is
geworden, welke met hen getwist, zig dronken gezoopen, of zig op eenige andere wyze
laag heeft gedraagen; zo verlangen zy nogtans van hem den zegen, en kussen zyne hand,
of leggen ze aan hun hoofd. (*) De godlooste menschen maaken, gemeenlyk, de
aanzienlykste Legaaten in hun Testament, ten einde door zulk eene milddaadigheid de
zonden te verzoenen, en de voorbede der Priesters, der Monniken en Armen te
verkrygen. In de Provinciën, daar ze redelyk vry zyn, als op de eilanden van den
Archipel, bepaalen de Ryken, by hun dood, een zekere somme gelds, om eene Kapél te
stigten; en dit is de rede, waarom men zulk een groot getal van Kapellen vindt. -—
Menige bronnen en waters, zo wel in bosschen als holen en bergen, die van natuure
mineraal zyn, zyn tot wonderdaadige gemaakt, en dus heilig geworden. De Grieken
noemen ze geheiligde of verzoenings-wateren. (αγιαςματα.) By dezelve, even als mede
aan die beelden, welke eene geneeskragt zouden hebben, hangen zy lappen op, ten
teken, dat zy op geneezing hoopen. Zo maaken het niet slegts andere Oostersche
Christenen, maar ook de Jooden en Turken. Van Wonderwerken, die hier en daar zouden
gebeurd zyn, hoort men dagelyks. Daar zyn verschyningen geschied; Crucifixen vallen
van den Hemel, die wêer verdwynen; daar worden veranderingen aan de beelden gezien;
de overleedenen laaten zig 's nachts zien, enz. Toen de schryver eens in de
Dardanellen in de Grieksche kerk ging, zag hy, om dat het 'er wat donker in was, by
het afschutzel voor 't outaar, een' hoop, waarin zig iets bewoog; nader daarby
komende, was het een ziek vrouwsperzoon op een bed, het welk zig, sedert een geruimen
tyd, in de kerk hadt laaten draagen, om dat ze voorgaf, dat ze, door het aanzien van
een geschilderd Maria-beeld, zeer wierdt verkwikt. (*) Hadt niet het naare Wezen
dezer Lyderes de waarheid haarer ziekte beweezen; wat hadt niet een natuurlyke
argwaan by zulk eene zaak moeten denken? Inmiddels keurden de Priesters zulk eene
bygeloovigheid goed, en dat aan eene plaats, die zo aanzienlyk, en niet verre van
Constantinopel is gelegen. By zyn tweede verblyf aldaar bezogt hy den uit zyne
ballingschap van het eiland Lemnos teruggeroepen Patriarch Karatscha, welken hy, by
zyn eerste verblyf, in zyne Waardigheid hadt leeren kennen. Ten zelfden tyde lagen by
hem veele Aartsbisschoppen en Bisschoppen, mitsgaders voornaame waereldlyke Perzoonen
gelukwenschings-bezoeken af. Zou men zig wel kunnen verbeelden, dat die Patriarch de
stoutheid hadt, voor deze vergadering op de verschyning der Maagd Maria in den droom,
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(*) met de bekendmaaking, dat hy uit zyne ballingschap terug geroepen zoude worden,
te roemen, en hy by allen goedkeuring vondt? Doch ook voornaame waereldlyke Perzoonen
zyn van die bygeloovigheid even zo min vry. Omtrent het jaar 1763 hadt de Hollandsche
Consul van Negroponte, een Griek van Godsdienst, een Proces wegens veele, voormaals
gepleegde sluikeryen. Zoude men wel kunnen gelooven, dat zig deze man, by alle
gelegenheid, na zyne beelden wendde, en dezelve om raad vroeg, wat hy voorstellen, en
hoe hy moest antwoorden? Wanneer nu zulken, die Waardigheden en Ampten bekleeden, zo
denken en handelen; wat moet men dan van het Gemeen verwagten?
Zy kleeven de ydelheid zeer aan, en die ondeugden, welke de Apostels, vooral Paulus
in de brieven aan Timotheus en Titus, hunnen voorvaderen te last lag, en ze deswegen
bestrafte, hebben zig tot de nakomelingen voortgeplant. Voor 't overige behelpen zy
zig in het eeten en drinken zeer gemeen, zoo ze zig maar treffelyk kunnen opschikken.
(*)
De taal der Grieken is het nieuw-grieksch. Volgens de verzekering, die den schryver
te Constantinopel en Smyrna wierdt gegeeven, zou men moeite hebben, in het Turksche
Ryk, een dozyn menschen te vinden, die het oud-grieksch in den grond verstonden, en
onvervalscht konden spreeken. Van dit wykt het nieuw-grieksch zo heel veel niet af,
en 't onderscheid is niet grooter, dan tusschen het Latyn en Itaiiaansch. De
kunstwoorden en de voornaamste uitdrukkingen zyn oud-grieksch; niet dan de buiging
derzelve, en vooräl de Declinatien en Conjugatien zyn nieuwerwets. Hoe zuiverer het
wordt gesproken; des te nader komt het by het oud-grieksch. Dit heeft voornaamlyk
plaats rondom Atheen, en op den berg Athos, als mede in alle die plaatzen, waar
weinige of gansch geene Turken zyn, gevolglyk de vermenging met andere taalen geen'
stand heeft gegreepen. In de uitspraak zyn ze zig, meer of minder tederheid van
eenige Provinciën uitgezonderd, redelyk gelyk. Doorgaans zyn ze voor den Itacismus.
De β klinkt, in hunne uitspraak, als bh, ja bykans als onze V; des hun βαλεριάνος
Valerianus der Romeinen is; de γ niet, als in menige Provinciën van Duitschland, als
j, maar als de waare g; de δ byna als ds; de θ bykans als ths; de η geheel als i; de
ζ als een zagte s; de σ als een scherpe s; de αι als ae; de ει en οι als i, de αυ als
av; de ευ als ev; en eindelyk de ου als u. Willen zy onze eigenlyke b uitdrukken; dan
gebruiken zy daarvoor, als μπ, als μπορο (borò) ik kan; μπάλα (bála) een kogel. Van
de Erasmiaansche uitspraak weeten dus de Grieken niets, en het zou barbaarsch in
hunne ooren klinken, daar 't Grieksch, volgens hunne uitspraak, zeer aangenaam is, om
te hooren. Men kan van hen denken, dat ze de echte uitspraak hebben; want, dewyl ze,
niettegenstaande hunne onderwerping aan de Turken, bestendig hunnen Eerdienst in de
oud-grieksche taal hebben waargenomen, en ter opzegginge van deszelfs deelen de
Diakonen, Monniken en Priesters geregeld worden onderweezen; zy mede aan veele
plaatzen van de Turken onverbasterd, en hunne Godsdienst-gebruiken, in veele
kloosters, by den dagelykschen Eerdienst ongeschonden zyn gebleeven; zo kan men hen
de echte overlevering der uitspraake, kleinigheden uitgezonderd, niet wel betwisten.
— In hunne tydrekening volgen zy den ouden styl.
Hun gevoelen omtrent verscheide Gezindheden is niet al te schriftuurlyk. Van
malkander houden ze redelyk veel, noemende zig onderling, menigmaal, broeders en
zusters. Wegens de overëenkomst des geloofs met de Russen draagen zy dezen eene
natuurlyke genegenheid toegeevende die, dikwyls, den Turken te kennen, waar door ze
zig, hier en daar, groote ongelegenheden op den hals haalen. Zy merken ze over het
algemeen aan als dezulken, die hen, ten eenigen tyde, van 't Turksche jok zullen
verlossen. De Turken weeten dit, en naar hun bygeloof verbeelden zy zig ook, dat
zulks gebeuren zal; ja uit dien hoofde zyn voorzeggingen ontstaan, welke dit willen
voorspellen, zonder nogtans tyden, perzoonen, en andere ter vervulling noodwendige
omstandigheden vooräf te bepaalen, welke de voorzeggingen des Bybels van de
leugenagtige zo duidelyk onderscheiden. De Porte zoekt, inmiddels, alle gemeenschap
der Grieken met de Russen te beletten, en de Russische Afgezandt te Constantinopel
mag niet eens in eene Grieksche kerk gaan, dewyl hy, anders, de Grieksche natie, en
vooral de Voornaamsten derzelve, inzonderheid de Patriarchen voor ongeluk en ongeval
bloot zoude stellen. - Jegens de Protestanten zyn de Grieken vriendlykst gezind, om
dat die hen, in hunne landen, de vryheid van Godsdienst toestaan, de Protestantsche
Gezandten en Consuls hen ook menigen dienst by de Turken bewyzen, en hen van hunnen
Godsdienst niet afvallig zoeken te maaken; doch zoude tusschen beide eene verëeniging
van Godsdienst niet zo ligt zyn te wagten, gemerkt, den Paus en Godsdienst-dwang ter
zyde gesteld, ons dezelfde oorzaaken bykans scheiden, die tusschen ons en de
Roomschen eene scheiding maaken. Van dezen hebben zy niet gekreegen, wat ze van de
Protestanten kreegen; veeleer moeten zy hen menigerlei vervolgingen toeschryven, en
daarom draagen zy hen eenen natuurlyken haat toe. Tegen de Armeniërs hebben ze wel
zulk een haat niet, als tegens de Roomschen; maar evenwel hebben zy jegens hen ook
minder liefde, dan jegens de Protestanten, om dat ze door eene algemeene
#17820101

68 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782
4230

4235

4240

4245

4250

4255

4260

4265

4270

4275

4280

4285

4290

4295

kerkvergadering zyn uitgeslooten, en die kerkeban nooit ingetrokken is. Van de Turken
hebben zy den verstgaanden afkeer, noemende hen niet anders, dan honden. Dit is hen
zo tot eene gewoonte geworden, dat ze zig verwonderen, wanneer hen iemand naar de
rede daarvan vraagt, en de ongeoorloofdheid van zulk eene handelwyze uit de
schriftuur toont. Anders hebben ze nog niet opgehouden, gastvry te zyn.
Tot welke bedieningen het mannelyk geslacht onder de Grieken kan komen, is § X..
aangeweezen. Maar de Turken gebruiken ze ook zeer veel tot huizelyke zaaken. Den
Koophandel dryven ze, meestal, in het binnenste des Ryks; maar veelen gaan ook naar
de Europische landen, en dryven hem aldaar. De gemeene lieden geneeren zig veel met
den landbouw en 't tuinieren, of zyn in dienst by Christenen en Onchristenen. De
kleeding dezer gemeene lieden verschilt van die der Voornaamen, terwyl de eersten
korte klêeren gebruiken, waarover zy, by het bezitten van eenige middelen, op de
Feestdagen, een' langen, tot den grond toe nëêerhangenden pelsrok draagen; maar de
laatsten lange klêeren aanhebben, alhoewel de broeken by allen zeer wyd zyn, en tot
de voeten toe reiken. (*) De Priesters draagen knevels, en laaten ook het hair aan de
kin groejen; maar waereldlyke Perzoonen hebben alleen de eerste. (*) In gezelschappen
geeven zy koffy en tabak. Van de eerste wordt, altyd, maar één' kop zonder melk, en
dikwerf zonder zuiker gegeeven. De Tabak wordt in lange pypen aangeboden, die van
verscheide soorten zyn. De gemeenste komen van Moldavie en Wallachie, en worden
genoemd Jermessee. De beste zyn die geene, welke in de Levant zelve van Jasmyn- en
Kerseboomtjes worden gemaakt, en eene zwarte soort, die den naam van Mussa draagen.
Van deze kan het stuk wel 6, 12 en meer Piasters kosten. Zulk eene Tabakspyp is 2 of
3 ellen lang, en 't wordt voor aangenaam gehouden, om 'er uit te rooken, om dat de
rook koud tot den mond komt. — Zy draagen, even als de andere Levantynen, in
gezelschappen, vooräl een soort van roozenkrans by zig, dien de Ryken van barnsteen
hebben, welke hen dient, om 'er mede te speelen, dewyl ze met de vingers de kraalen
tellen, en als door de hand laaten gaan.
By de bezoeken trekken niet alleen de Grieken, maar ook alle Levantynen, van beide
geslachten de schoenen of pantoffels voor de deur, of ten minsten aan den Sopha
komende, uit. De Voornaamen laaten zig mede, door hunne Bedienden, Meiden of Slaaven,
zomtyds een paar nadraagen, om de goede met de slegte of deze met geene te
verwisselen.
De Vrouwen hebben wel, even als by ons, de huizelyke bezigheden; maar voor het
overige onthouden ze zig van alle dezulke, waarby zy het gezicht ontbloot moesten
hebben. Zy worden dus, by haar werken, en in den handel en wandel, voor elk niet
zigtbaar, zekere plaatzen, waar meerder vryheid heerscht, uitgezonderd. Zy spinnen
het garen, de boomwol en zyde aan de spil, weeven het lywaat zelve; zy naajen,
stikken en borduuren. 'T laatste is inzonderheid het werk van voornaame vrouwen.
Wanneer al de wyze van kleeding in verscheide landstreeken, in zekere opzigten,
verschilt; zo vindt egter geene eigenlyke verandering van Modes plaats. In haar huis,
den hof en tuin gaande draagen zy pantoffels of schoeizels, (Sandalia) maar
onmiddelyk over de kouzen sokken van fyn lêer (μεςια) waarmede zy hunne pantoffels of
schoenen insloffen; en by het uitryden, of wanneer ze ver willen gaan, draagen ze
geele broosjes. De schoeizels zyn, menigmaal, kunstig gemaakt, met parlemoer
ingelegd, en de riemen daarover gestikt. De houten zool, een vinger dik, heeft onder
twee dwarshouten, om de hoogte van een hand breed uit te maaken. Dit is,
waarschynlyk, de cothurnus der Ouden. De Grieken draagen alle, volgens het eenparig
gebruik der Oosterschen, broeken, die tot de schoenen toe hangen. Over dezelve hangt
het zeer wyde hemd heen, het welk, daarom, voor volwassenen op eenerlei wyze en in
een zelfde grootte is vervaardigd, zynde zeer fyn, of van boomwol en vlas of zyde
gemaakt. De mouwen daaraan zyn wyd, hangen byna over de gansche hand heen, en
bekleeden de plaats van handlobben. Voor aan den hals is het met een knoop van
geringe of groote Waarde, of wel slegts met eene speld toe gemaakt. Hierover gaat een
kleed, het welk net aan het lyf past, alleen dat het beneden wat ruimer, de ééne zyde
over de andere heen geslagen, en by de borst wat uitgesneeden is, zo, dat deze door
het fyne hemd redelyk doorschynt. Het opperkleed, Feredsche, bestaat, wanneer het
winter is, in een pelsrok; by zomer-tyd in eene ligte stof, die van vooren geheel
open staat. Het onderkleed, dergelyk een de mannen, en even zo beide gedachten onder
de Armeniërs, Jooden en Turken draagen, is door den gordel om het lyf vast gemaakt.
Deze is menigmaal, en vooral by de vrouwen, zeer pragtig en kostbaar, zo dat zulk een
wel duizend en meer Hollandsche dukaaten kan kosten. De hals- en armbanden bestaan
meestal uit gouden kettingen. De doek rondom het hoofd der vrouwen wordt van
menigerleie soorten en kleuren, als mede goud- en zilverdraaden vervaardigd, en wordt
genoemd Tschember. Haare hairen worden in eene menigte van kleine lokken, die drieof vyfmaal zamengedraaid zyn, gevlogten, en by reyen om den Tschember gebonden. By
andere hangen deze lokken rondom denzelven, en op de schouders naar beneden. Men ziet
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ligt, hoe natuurlyk deze dragt zy, en hoe fraai zy 't lighaam moet staan. Gaan de
vrouwen uit; dan zyn ze verpligt, nog een witten doek over het hoofd, ter bedekkinge
des aangezigts, te draagen. (*) Hy bestaat uit neteldoek, en is by de Voornaame met
goude draaden, eenige vingers breed, belegd. Men noemd hem Mahraman. Te
Constantinopel, en aan veele andere plaatzen moeten zy zig, even als de Turkinnen,
met dezen Sluyer bykans geheel bedekken; maar aan plaatzen, waar meerder vryheid
heerscht, laaten zy hem alleen over de schouders na beneden hangen. De Waayer der
Grieksche vrouwen is by Voornaame redelyk groot, uit paauweveeren zamengesteld, en
met een elpenbeen handvat voorzien. In de zyde na binnen is, boven aan hetzelve, een
kleine spiegel. Wanneer, ze in huis, of ondereen boom zitten; dan laaten zy zig door
meiden of slaavinnen daarmee bewaajen. Voor 't overige komt de huislyke gesteldheid
zeer naby de Turksche. De kinders worden ingetoogen, en onder eene redelyk scherpe
tugt, en de vrouwen door haare mannen streng gehouden. De liefde der kinderen tot de
ouders, en die van dezen tot geenen pleegt, over het algemeen, groot te zyn. De
vrysters laat men niet toe, met mansperzoonen alleen te spreeken. Komt iemand van
buiten in het vertrek; dan gaan de dochters heen, en komen niet wêer binnen, ten ware
zy door de Ouders wierden geroepen. Zy stikken, spinnen, naajen, en doen haare andere
werken by en voor de traliën der vensters, op dat ze, zonder gezien te worden, de
voorbygangers mogen zien. Veele Grieksche vrouwen, niettegenstaande zy anders redelyk
welgemaakt zyn, en eene leevendige kleur hebben, blanketten zig, leggende op
ailerleie plaatzen van het aangezigt moesjes van verscheide grootte. Zy verwen ook,
veeltyds, de wenkbraauwen zwart; doch dit is den Joodinnen meer eigen. Om liefde en
vreugde, of een Feest te kennen te geeven, hebben zy haar hoofd met veele bloemen
bestoken. — De Minnemoeders worden nog, onder den naam παραμανα, paramana, (als eene
tweede moeder) by de voornaame Grieken gebruikt. Zy worden, menigmaal, als
Vertrouwden de Familien ingelyfd, en blyven, geduurende haar Leeven, in het huis.
Van Meubilen of huisraad wecten zy niet veel, die geene verkeering met de Europeërs
gehad, en gebruiken van hen hebben aangenomen. In de meeste zaalen en kamers is als
een schabel of voetebank, die een derde of de helft daarvan beslaat, belegd met eene
Mat of een Tapyt. (*) Rondom aan den wand op deze hoogte is de Sopha, welkers
bekleedingen naar de gesteldheid der Familien, van zeer groote Waarde zyn. Ja, in de
verscheide soorten van kussens zoekt elk een zynen smaak en rykdom te laaten zien.
Voor het Sopha, kussen staat een kasje van min- of meerder grootte, en naar den staat
des eigenaars met paarlemoer en andere sieraaden ingelegd. Daarin heeft de man zyn
papier, schryftuig, boek, enz. en de vrouw haar borduurwerk, zeide enz. leggen.
Tafels en stoelen zyn in de weinigste huizen. Men zit op de kruizelings over
malkander geslagen kniën. De spyzen worden, in kleine schotels, op groote kopere
plaaten in het midden gezet. Bedsteden zyn mede niet in gebruik. Vederbedden heeft
men niet, maar men bediend zig van zulke matrassen, welke met wol zyn gevuld; en de
bovenbedden zyn gevuld met boomwol, en doorstikt. Deze spreid men 's avonds op de
gemelde hoogte van de voetebank uit, rolt ze 's morgens zamen, en legt ze dan in de
kasten in den muur weg. Wordt 'er 's avonds licht in 't vertrek gebragt; dan wenschen
zig alle aanwezenden, en de minderen den meerderen, een goeden avond. Dit wordt zo
heilig onderhouden, als by de oude Grieken. - De heimelyke gemakken bestaan by de
Levantynen uit een driekantig gat, het welk nogtans niet al te groot is, op dat 'er
niet iemand in valle; en de opening is met een eenigzins verheven hout bekleed. (*)
By de ontlading niet alleen, maar ook by 't maaken van zyn water huikt men 'er op
neder. Men heeft steeds schoon water by de hand, om zig te wasschen. Dit laaten de
Turken nooit na, om dat de Godsdienst hen tot dergelyk eene zuivering verpligt. — Aan
vermaaken van verscheide soorten ontbreekt het den Grieken niet; en waar is eene
plaats, daar niet de menschen zeer vrugtbaar waren, om ze te bedenken? Hunne meeste
spelen zyn van dien aart, dat 'er lighaams-oefeningen mede gepaard gaan. Van het
danzen zyn ze ongemeene liefhebbers. Dit doen ze sterk op de Feestdagen; doch het
bestaat alsdan, eigenlyk, alleen in een' rey, of een soort van togten, processien en
sprongen. Tot hunne spelen behoort het hutzelen met 't geld, of 't kruis of munt
valle. Zy speelen gaarne het even of oneven met erweten, nooten, boonen, ofwel
stukken gelds. Het kaartenspel, in Europa zo bederflyk, vindt slegts by hen plaats,
die het van de Europeërs hebben geleerd. Hun verwisselend zingen, als in Chooren, is
by hen nog zeer in gebruik. Allerlei vrolyke deuntjes en minneliederen zyn by hen in
de Mode, en in een groote menigte te vinden, al hebben zy geen' Sappho of Anacreon
onder zig. Om de eerste te verzeilen, zo is by hen de Lier nog een noodzaaklyk, ten
minsten aangenaam instrument. 'T Europische Muziek behaagt den Oosterschen heel
zelden. De instrumenten en zangwyzen zyn, weinige uitgezonderd, Turksch; maar de
woorden en zin derzelve Grieksch. De Jooden en Armeniërs hebben, hier, met de Turken
nog meer, ja byna alles gemeen. — De wandelingen der Grieksche vrouwen worden gedaan
met haare kinderen, de meiden en slaavinnen, indien ze dergelyke mogen hebben. Deze
#17820101

70 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782

4365

4370

4375

4380

togt geschiedt zo wel pragts, als welvoegelykheids halve, ter onderscheidinge van de
hoeren. - Op bruiloften vermaaken zig niet alleen de gasten zelve met spee[l?]en,
danzen en vrolykheden; maar gehuurde springers en danzers moeten hen ook onder het
muziek tragten te verlustigen. By de Lyken is het niets vremds, gesprekken der
treurenden met den dooden te hooren, even als of hy nog leefde.
(*) Omtrent de Titels zyn de Voornaamen zeer opgeblazen. De Mannen willen Vorsten (αρχοντες)
en de Vrouwen Vorstinnen (αρχοντισσααι) genoemd wezen. De Gemaal in van den Tolk der Porte
laat zig doorluchtige Vrouw noemen.
(*) De Grieksche Heeren en vrouwen geeven den kinderen, bedienden en slaaven de handen, en de
Voornaamen ook wel den rok, eerst om te kussen, en dit geschied zynde, ten teken van eene nog
grootere eerbied, aan het voorhoofd te drukken. Verliefden of teerhartigen pleegen zig de
oogen te kussen, en daarom hoord men menigmaal hen zeggen: ik wil u de oogen kussen. (να
Φιλησω τα ματια σου.)
(*) In het Oosten is de gewoonte nog, even als ze ten tyde van Christus was, dat zig een zieke
op een bed (κραββατον, Marc. II 3. enz.) laat draagen, om te beedelen, of zig voor de Kerken
neder te laaten zetten. En op de Prïnsen-eilanden, dus naby Constantinopel, is een klooster,
waarheen men dikwyls zieken brengt, die in de kerk liggen en slaapen, om door de werking van
een beeld, naar zy meenen, hersteld te worden.

4385

(*) Op droomen gaan de Grieken veel aan, en eenigen leggen zig op derzelver uitlegging toe,
welke gewis, even als alle waarzeggingen, onzeker en bedrieglyk is.

4390

(*) By een huwelyk bestast het grootste gedeelte der uitzettinge in Juweelen en klêeren, die
te pronk gelegd worden. Wat I Timoth. II 9. en I Petri III 3. berispt wierdt, gaat nog in
zwang. Ten opzigte van de vlegting der hairen heerscht steeds nog de meening: hoe meer, hoe
fraaier!

4395

4400

4405

4410

(*) De r wordt by de hedendaagsche Grieken, menigmaal en doorgaans naa v, als een d
uitgesproken: by voorbeeld, παντα ταλαντα, panda talanda, en ντομνιτζα domnitza. De uitspraak
van 't Grieksch heeft alleszins natuurlyk, even als by alle, zelfs van den invloed der vremde
natiën vry gebleeven taalen, door de langheid van tyd, eenige verändering moeten ondergaan;
doch daaruit zou men zeer verkeerd besluiten, dat de Grieken ze niet echter, dan de uitlanders
hadden. Ook dit zou geen gegronde tegenwerping wezen, wanneer men wilde zeggen, dat de
tegenwoordige Italiaansche uitspraak van het Latyn nogtans niet de oude Romeinsche ware,
niettegenstaande de Eerdienst in Italië in de Latynsche taal wierdt gehouden. By de Grieken is
wel het geval anders. Alle hunne kerken in Asie en Europa hebben slegts éëne uitspraak by den
Eerdienst, zonder orgel en muziek. De spreuken worden duidelyk voorgezegd, en daarna gezongen.
De Grieken houden hiervan ongemeen veel. Het Jok der Romeinen, Persen en Turken heeft hen,
nooit, tot de verzaaking hunner taale kunnen beweegen.
(*) Het lang opperkleed, vooral het ruige en hairige by den gemeenen man, {Kapot") of de Pels
by de Voornaamen, dient 's nachts ook voor tegenwoordig nog tot een dekkleed, zo wel te huis,
als inzonderheid op reizen. (Exod. XXII 26, 27.) De lange aan het lyf passende onderrok is
door een gordel vast gemaakt. Zodanig een wordt, dikwyls, meer voor pragt, dan uit
noodzaaklykheid gedraagen. 'T gebruik daarvan is, volgens de schriftuur, zeer oud. Hy dient,
om 'er de geldbeurs aan te binden, of 'er het geld in te doen. (Matth. X 9.) Onze leeren
geldzakjes mogen misschien daaruit ontdaan zyn. Voor tegenwoordig steeken de meesten hunne
geldbeurs, als mede 't horologie, in een zak, welke in de voery van het op 't lyf passend
kleed naby het hart wordt gevonden.

4415

(*) Onder de Turken is nog by Perzoonen, die byna elkander in staat evenaaren, en iets van
malkander verzoeken, het aanraaken en kussen des baards in gebruik. (2 Sam. XX 9.) De Minderen
by alle Levantynen omvatten de kniën der Voornaamen. Dit is het nedervallen en aanbidden
(προςκϋνειν) in den Bybel.

4420

(*) De Sluyer der vrouwen is eene aloude, en voornaamlyk de zedigheid afbeeldende gewoonte. Genes. XX 16. XXIV 65. Maar zy weeten hem zo te hangen, dat hy de schoonheid vermeerdert.

4425

4430

(*) Voor deze hoogte in 't vertrek houden zig de huis bedienden by Christenen en Turken op;
waardoor men de Latynsche zegswyze, ad pedes stare, (voor de voeten staan) kan verklaaren. By
de Voornaamen moeten zy op dezelve de koffi, zoetigheden enz. knielend toedienen.
(*) Alle Oosterschen zyn, by, de natuurlyke ontlading des lighaams, zeer schaamägtig. Zy slaan
hunne lange klêeren rondom het lyf, en huiken zo neder. Daar door begrypt men, wat het zegge,
zyne voeten dekken, I Sam. XXIV 4.

VIERDE AFDEELING, Van de Armeniërs.
§. XVIII. Van de Armenische Kerk en haare gesteldheid.

De Armenische Kerk heeft haaren naam naar het volk, de inwooners van Armenië, en de
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Armenische taal, waarvan ze zig by den Eerdienst bedienen; en deze naam komt hen zo
veel te meer toe, als de ingeboorenen van Armenie, of derzelver nakomelingen alleen,
daarentegen geene menschen van andere natiën tot deze Kerk behooren. De Kerkhistorie
wyst uit, dat ze een Tak is van de Monophysitische Godsdienst-party, wier aanhangers,
om zekere reden, Jacobiten en Kopten worden genoemd. De verwerping der Chalcedonische
kerkvergadering heeft ze van de Ooster- en Westersche kerk afgezonderd. Deze
scheiding heeft zo veel te ligter kunnen geschieden en aanhouden, als de Armeniërs
met den Patriarch te Constantinopel niets te doen hadden. Zy zyn 't met de
Monophysiten wel in de hoofdzaaken eens; maar zy hebben hunne byzondere gebruiken, en
zouden van hen hunne Kerkleeraars niet aanneemen. Daar geenen den grooten Patriarch
te Alexandrie, doch welke zynen zetel eigenlyk te Kairo heeft, als 't opperhoofd in
zaaken van den Godsdienst aanmerken; zo houden dezen daarvoor den Patriarch van
Edschmiazin. 'T Armenisch volk heeft, by de verandering zyns lands, dewyl 't nu eens
een eigen Koningryk was, dan onder Persie, dan wêer onder Turkye stondt, byzondere
lotgevallen gehad. Deszelfs grootste gedeelte heeft het vrywillig verlaaten, of is
door den overwinnaar weggevoerd geworden. De Persische Koningen hebben het
hoofdzaaklyk gezogt te ontvolken, om daar door eene woestyn te maaken, die de Turken
van de oorlogszugtige aanvallen op Persie af hieldt. By zulk eene gesteldheid van
zaaken is 'er eene ongeloovelyke menigte volks weggevoerd, en de voorstad Julsa voor
Ispahan alleen met omtrent honderd duizend menschen bevolkt geworden. Daar is geene
voornaame stad in Persie, alsmede in Turkye, vooral het Asiatische, in welke niet
aanzienlyke volkplantingen van Armeniërs waren; om van de groote, in Polen en Rusland
zig ophoudende menigte, alsmede kleinere hoopenin Italië, Frankryk, Engeland en
Holland niet te spreeken. Van de Grieken en Roomschen worden zy, overäl, met scheele
oogen aangezien, en scheurmaakers genoemd; maar zy zelv' stellen, met alle
nedrigheid, een goed vertrouwen in hunne zaak.
Al hebben zy verscheiden Patriarchen; eenigen zyn het egter alleen in naam, als die
van Constantinopel; anderen wel in de daad; maar nogtans geeven zy allen dien te
Edschmiazin, welke anders te Schaste in 't eigenlyk Armenie zyn' zetel hadt, den
voorrang. Dit Edschmiazin, 't welk by de Turken Uetsch-Klissie, in 't Nederduitsch
Driekerken wordt genoemd, is een Klooster, niet verre van 't gebergte Ararat, in de
stad Erivan, op de grenzen van Turkye en Persie leggend. Het heeft den Turkschen naam
naar werklyke drie kerken, doch waarvan de grootste eigenlyk alleen maar worde
gebruikt; maar den Armenischen naam wegens de nederdaaling van Gods eeniggebooren
Zoon, om dat, naar men voorgeeft, Jesus Christus aan den H. Gregorius, die 'er de
eerste Patriarch in was, zigtbaarlyk ware verscheenen. In dit klooster, den
hoofdzetel van den Armenischen Godsdienst, houdt zig de Patriarch op. Dit is de
kweekschool der voornaamste Kerkeleeraaren en Bisschoppen. Daar zyn, hier, ook van
dezelven, steeds, een goed getal, beneffens veele Monniken, die het algemeene welzyn
van den Armenischen Godsdienst, beneffens den Eerdienst en 't onderwys in het
klooster bezorgen. De Patriarch wordt uit éénen der Bisschoppen gekoozen; maar hy
leeft zonder uiterlyken luister en pragt; en de Waardigheid alleen onderscheidt hem
van de andere Kerklyken. Hy heeft wel groote inkomsten, maar moet ook ongemeen veel
uitgeeven, om zyn Character en den Godsdienst by de Mahometaanen staande te houden.
De Bisschoppen zyn allen ongehuwd. Het grootste gedeelte wordt van Edschmiazin
gezonden, daar zy ook worden gewyd. Zy worden van daar om de 3 jaaren in hunne
Bisdommen verwisseld, of op nieuw bevestigd. Deze bevestiging, zo wel der
Bisschoppen, als der Patriarchen, komt hen by de Mahometaanen zeer hoog te staan.
Weshalven ook de Simonie by de hoogere en laagere Geestelykheid niet onbekend is. In
hun beroep zyn ze yveriger en naarstiger, dan de Grieksche en Roomsche Bisschoppen.
Zy preeken zelve, doch zittend, en bezoeken de tot hunne Parochie behoorende Kerken
zeer naauwkeurig. De Vartabets (*) zyn een soort van Monniken; die taamelyk naby de
Bisschoppen komen, by afwezendheid van dezen preeken, en als hunne Vicarissen, ja
dikwyls teffens Bisschoppen zyn. Zy maaken te gelyk een soort van Leeraars in de
Godgeleerdheid uit, welke een zeker opzigt over de kerk hebben. 'T getal der Monniken
is by de Armeniërs zo groot niet, dewyl men ze niet onderhoud, om ledig te gaan, maar
in hoope van 'er ten eenigen tyde Leeraaren der kerke van te maaken. Zy allen volgen
den regel van Basilius. Het boek der Psalmen moeten zy, ten minsten op den dag hunner
inwyinge, geheel uitleezen; op andere tyden hangt het van hunnen yver en devotie af,
hoe veel zy 'er van over slaan. Ten aanzien van dit laatste is het Psalmboek is 8
groote af deelingen, en elke van deze wêer in 8 kleinere verdeeld, by welker einde:
Eere zy God den Vader enz. gezegd moet worden. Hunne kerkelyke bezigheden bestaan
alleen, in Missen te leezen;, want de andere pastoraale verrigtingen zyn hen
verboden. Zy moeten, menigmaal, een langen proeftyd doorstaan, en worden niet ligt
voor den mannelyken ouderdom ingekleed. By deze inkleeding zyn zeer strenge
oefeningen van eenzaamheid, van vasten en bidden voorgeschreeven. Hunne hairen worden
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dan in de, gedaante van een kruis, en, wanneer die wêer gegroeid zyn, in de form
eener kroon gesneeden, welke zy tragten te onderhouden. Dit laatste pleegt by alle
Armeniërs, ter gedagtenis van Christus doorne-kroon, plaats te hebben. De Oostersche
mansperzoonen lyden, over het algemeen, geen lang over de schouders neerhangend hair,
als de Westersche. De Priesters, die den naam van Derder draagen, moeten noodwendig
eens trouwen, en neemen, behalven den Eerdienst, ook de laagere schoolen waar. Door
een tweede huwelyk zouden zy hun priesterschap verliezen. Buiten de bedieningen in de
kerk zyn de Armenische Geestlyken van waereldlyke perzoonen, in de kleeding, juist
niet onderscheiden, dan door de donkere kleuren. By den Eerdienst hebben zy stoffe
Choorrokken aan, en de Vartabets een soort van hooge, spits opgaande, maar agter
overhangende zwarte Kapucyner-kap op; de laatsten pleegen zulke kappen mede op de
straat te draagen. Men moet de Armenische Geestelykheid den lof geeven, dat ze boven
de geene van andere Gezindheden eenen voorrang in zedig- en ingetogenheid hebbe.
Behalven de gewoone inkomsten van doopen, trouwen en begraavenissen, heeft zy eene
byzondere, van den H. Oly te verkoopen, welken de Patriarchen wyen, en aan de
Bisschoppen, maar deze wêer aan de Priesters, en die aan het volk zeer duur
verkoopen, en aan welken groote kragten worden toegeschreeven; om niet te zeggen, dat
ze zig, by de opgelegde boetedoeningen en ban-oefeningen, niet vergeeten. Anders hadt
de Patriarch van Edschmiazin alleen de groote inkomsten, van den H. Oly te wyen; maar
omtrent het jaar 1670 heeft zig ook de Patriarch van Jerusalem dit aangemaatigd, en
het zeer kostbaare geschil daarover is by de Porte, even als alle dergelyke
geschillen, waarvan de Turken veel geld trekken, zo beslist, dat beide partyen kunnen
doen, wat ze willen.
(*) De Armenische Eertitel, Vartabet, betekent een kerkelyke Waardigheid, als by voorbeeld
Prelaat in het Westen, en wordt den Bisschoppen, Aartsbisschoppen en Patriarchen gegeeven. Van
zo genoemde graaden in de Godsgeleerdheid en andere weetenschappen weeten ze niets.
(*) Een brief van Smyrna, van het jaar 1777, bericht, dat de druk van den Armenischen Bybel
nog niet tot stand gekomen zy, en in de Armenische overzetting de septuaginta, dat is, de
Grieksche overzetting der zo genoemde zeventig overzetters gevolgd werde.

§. XIX. De geloofsstukken der Armeniërs, en hun onderscheid van andere
Christenen.
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De geloofs-belydenis, die Schroeder in zyn werk, Thesaurus linguae Armenieae, heeft
laaten afdrukken, neemen de Armeniërs zo aan, dat ze alle de geenen, welke kennis van
hun geloof willen hebben, daarheen wyzen. Zy luidt dus: "wy bekennen en gelooven van
ganscher harte in God den Vader, die niet gemaakt en gebooren is, ook geen begin
genomen heeft; die den Zoon teelt, en van welken de Heilige Geest uitgaat. Wy
gelooven mede in God het Woord, 't welk niet gemaakt, maar van eeuwigheid af van den
Vader gebooren en voortgebragt, ook niet laater, noch minder is; nademaal even als de
Vader, Vader is; zo is ook de Zoon, Zoon. Wy gelooven in den Heiligen Geest, die niet
gemaakt, maar eeuwig, niet geteeld is, maar van den Vader uitgaat, eens Wezens met
hem, en van een zelfde heerlykheid met den Zoon. Wy gelooven de Heilige Drieëenheid,
ééne Natuur, ééne Godheid. Daar zyn geene drie Goden, maar één God, één Wil, één Ryk,
ééne Heerschappy, de Schepper van zigtbaare en onzigtbaare dingen. Wy gelooven eene
H. Kerk, de vergeevinge der zonden, de gemeenschap der Heiligen. Wy gelooven, dat één
van de drie Perzoonen, God het Woord, 't welk van den Vader, van eeuwigheid, gebooren
is, in den tyd, in de moeder Gods, de Maagd Maria nedergedaald zy, haar bloed
aangenomen, en met zyne Godheid verëenigd hebbe; dat het negen maanden in het lighaam
der onbevlekte Maagd bewaard, en dus God een volkomen mensch in geeft, gemoed en
lighaam is geworden; één Perzoon, ééne vertooning, en wel in ééne natuur verëenigd.
God is mensch geworden zonder vervorming, zonder verandering. Zonder zaad is zyne
ontvangenis, en zonder bedorvenheid zyne geboorte geweest. Even als zyne Godheid
zonder begin is; zo is zyne menschheid zonder einde. Want Jesus Christus is gisteren,
en heden en dezelfde ook in eeuwigheid. Wy gelooven, dat de Heere Jesus Christus,
nadat hy dertig jaaren op aarde had gewandeld, zig hebbe laaten doopen; dat de Vader
getuigd hebbe, dit is myn lieve Zoon, en dat de Heilige Geest, in de gestalte eener
duive, op hem nedergedaald zy; dat hy door den Duivel is verzogt geweest, maar dat hy
dezen overwonnen hebbe; dat hy den menschen de zaligheid gepredikt, de
lighaamszwakheden ondervonden hebbe, moede geworden zy, gehongerd en gedorst hebbe,
daarna vrywillig tot het Lyden gekomen, gekruizigd, en naar het lighaam gestorven,
maar naar de Godheid leevendig gebleeven zy; zyn lighaam, verèenigd met de Godheid,
in het graf gelegen hebbe; dat hy in den Geest, hy de onverdeelde Godheid ter helle
nêergedaald zy, den geesten gepredikt, de Hel te niete gedaan, en die geesten verlost
hebbe; dat hy naa drie dagen van den dooden opgestaan, en zynen Leerlingen zy
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verscheenen. Wy gelooven, dat onze Heiland, Jesus Christus, met hetzelfde lighaam ten
Hemel opgevaaren zy, en aan de regte hand des Vaders zitte; ook in datzelfde lighaam
en de heerlykheid des Vaders wederkomen zal, om te oordeelen de leevenden en de
dooden, welke ook de opstanding aller menschen is. Wy gelooven eindelyk eene
vergeldinge der werken, naamlyk den Rechtvaardigen het eeuwige Leeven, maar den
Zondaaren de eeuwige pyn."
De Armeniërs zyn, in de eerste gronden der Goddelyke waarheden veel zuiverer, dan
alle onprotestantsche Christenen. De eerbied voor den Bybel is by hen ongemeen groot;
en de Kerk en Kerkeleeraaren gelden by hen niet veel meer, dan menschlyke, hoewel
anders uitsteekende getuigenissen. Hebben ze nu evenwel veel zuurdeessem van hunne
voorouders aangenomen, en behouden zy dien; zo komt zulks van de onmaatige
hoogagting, die ze voor de oudheid in alle dingen hebben. — Elk een heeft de vryheid,
den Bybel te leezen, en 'er wordt ook, redelyk lang, in de kerk uit voorgeleezen. Zy
hebben, sedert 1767, begonnen, de oudste handschriften hunner Bybels te verzamelen,
de Geleerdsten onder hunne Kerkelyken by een te roepen, en toestel tot eene
boekdrukkery te maaken, ten einde te Edschmiazin eenen verbeterden Bybel uit te
geeven, en hunne natie dien, in eene grooter menigte, voor eenen maatigeren prys over
te laaten, dan tot dus verre heeft kunnen geschieden. Het is te wenschen, dat God een
werk, in allen opzigte zo heilzaam, wille tot stand laaten komen. (*)
De Geloofs-belydenis zelve toont ons de gezonde en Christelyke gedagten, welke de
Armeniërs van God in 't algemeen, en de Verborgenheid der H. Drieëenheid hebben, hun
byzonder gevoelen, raakend het uitgaan des Heiligen Geestes van den Vader alleen,
uitgezonderd. By de Leer van Christus, en vooral de verëeniging zyner beide natuuren
tot één Perzoon, schynt de hen te last gelegde dwaaling, gelyk veele Geleerden
denken, alleen op onbepaalde, of van ons verschillende kunstwoorden te rusten. Wat in
de voorgemelde overzetting door vertooning is uitgebragt, draagt in het Syrisch den
naam van Barsopa, en is het zelfde, als het Grieksche πρόσωπον. Maar de woorden, in
ééne natuur verëenigd, verstaan ze wel niet in dien zin, waarin ze by ons worden
genomen, en waardoor zy 't onderscheid der natuuren vernietigden; omdat ze 'er voort
by voegen:
"God is mensch geworden, zonder vervorming, zonder verandering."
De Leer nopens de rechtvaardiging door het geloof in Christus is zo heel zuiver niet,
om dat tog op vermeende goede werken, by voorbeeld het Vasten enz. veel wordt
gebouwd. De voorbede der Heiligen, en de eerbied voor de beelden behouden zy, om de
overlevering en gewoonte, dewyl dit hen als iets onschuldig voorkomt; en den beelden
der Heiligen bewyzen zy eene in- en uitwendige Eer.
Om het denkbeeld van een Sacrament uit te drukken, hebben zy geen eigenlyk woord,
maar noemen het eene Verborgenheid. Zy hebben 'er naar de wyze der Roomschen zeven,
en ook dezelfde, hoewel met eenige andere Verklaaring en gebruik; want het vormen, by
voorbeeld, verrigten zy voort na den doop, en 't laatste Olyzel heeft, doorgaans, by
hen plaats omtrent kerklyke perzoonen, en wel eerst na den dood. Maar vindt men hen
al hieromtrent, en in andere nieuwe dwaalingen, met de Grieken en Roomschen
overëenstemmend; zo moet dit niemand bevremden. Het is natuurlyk, dat de laatere
Zendelingen een voormaals zeer onkundig, en tegen de listen en laagen des Roomschen
Hofs nog niet genoegzaam waakend volk menige dingen als regtzinnig, heel ongemerkt,
kunnen inboezemen; om niet te zeggen, dat ze, by de menigmaal in til geweest zynde
vereeniging met de Grieksche en Roomsche Kerk, in zodanige onderhandelingen, veele
dingen mogen aangenomen hebben: gelyk zulks blykbaar is in hunne gevoelens nopens de
Mis en de Transsubstantiatie.
By den Doop bedienen zy zig mede van Peeten, welke den Doopeling aan den Priester
overgeeven. Deze besprengt deszelfs hoofdschedel driemaal met water, terwyl hy daarby
de woorden der instellinge uitspreekt. Hy wordt ook driemaal onder het water
gedompeld, en het gansche lighaam gewasschen. Hierop volgt, voort, het vormzel met
oly; waarby de Armeniërs boven de andere Oostersche Christenen iets byzonders hebben.
De Priester zalft daarmee, in de gedaante van een kruis, het voorhoofd, de oogen, de
ooren, het onderlyf, de vlakke hand, en de voetzooien. Daarna bestrykt hy ook de
lippen des Doopelings met de gewyde gestalten des Avondmaals.
Vóór het genot des H. Avondmaals moet de Biecht voorafgaan. Deze moet zig tot alle
byzondere zonden uitstrekken. De boetedoeningen, der zonden wegen opgelegd, zyn zeer
streng, en de Priesters vergeeten daarby hunne beurs gansch niet. De Mis is by hen
omtrent zo als by de Grieken en Roomschen. Zy gebruiken gedeessemd brood en enkel wyn
zonder water. Zy gelooven ook de verandering van het gewyde brood in het lighaam, en
van den gewyden wyn in het bloed van Christus. Dit verdient eenige oplettendheid. De
Lutherschen en Hervorden beroepen zig, by de verscheidenheid hunner gedagten nopens
het H. Avondmaal, op het gevoelen der eerste Kerke. Clericus is van oordeel, dat voor
haaren rechterstoel de laatsten te kort schooten. De vraag is in de daad bedenkelyk:
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welke gedagte alle Christenen, vóór de Reformatie, tot de Transsubstantiatie hebbe
kunnen opleiden? Die geene, welke de Hervormden voeden, dat in het Avondmaal niets,
dan enkel brood en wyn zy? of die geene, welke de Lutherschen nopens de werklyke
tegenwoordigheid van Christus lighaam en bloed in dit Sacrament voeden? Van deze was,
in de duistere tyden, de Overgang, ligt, tot de Transsubstantiatie, maar niet van
geene. Doch, wanneer al de Transsubstantiatie door de Armeniërs wordt geloofd, zo is
hen egter het omdraagen der Hostie onbekend. Zy reiken ook den beker elk een' toe.
Maar de beide gestalten worden zamen toebediend, dewyl 't gewyde brood in den gewyden
wyn gedoopt is.
Hun gevoelen raakend de overleedenen schynt niet zuiver te zyn, hoe zeer zy ook het
Vagevuur der Roomschen tegenspreeken. Zy laaten boven derzelver graflieden verscheide
kaarzen aansteeken, op zekere tyden ook gebeden doen, en andere Ceremonien verrigten;
inzonderheid is men daarin voor zyne overleden Bloedverwanten zeer zorgvuldig, en
daartoe is de Paaschmaandag bepaald. Alhoewel ze nu niet gelooven, dat de zielen der
Rechtvaardigen vóór de opstanding tot het onmiddelyk zien van God zullen geraaken; zo
houden ze egter de aanroeping der Heiligen niet voor ongerymd.
De Kerkelyke ban is by hen, als by de Grieken, in gebruik.

§. XX. Godsdienstige gebruiken en kerkelyke omstandigheden der Armeniërs.
Omtrent de Feestdagen zyn de Armeniërs zo buitenspoorig niet, als de Grieken en
Roomschen. 'T getal daarvan is veel geringer. Zy maaken een onderscheid tusschen de
geene, die de Kerk viert, en dezulke, die het volk ook raaken. Van de eerste zyn 'er
veele, en de Priesters moeten den openbaaren Eerdienst waarneemen; maar elk een blyft
gerust by zyn beroep, op zyn hoogst woont hy eene Mis by, en gaat vervolgens wêer aan
zyn werk. Van de laatste zyn 'er zeer weinige: Kersdagen, Nieuwjaar en Driekoningendag worden by ben op den laatsten Feestdag te gelyk gevierd. Alsdan is het
gelukwenschen by hen veel sterker, dan by ons. Maar zy zyn gewoon reeds den nacht te
vooren in de kerk te gaan, en komen 'er met het aanbreeken van den dag wêer uit. In
dezen ganschen tyd moet eene menigte van Ceremoniën worden verrigt. De Sacramentsdag
is by hen ook zeer plegtig, gemerkt in den namiddag, na eenen zeer langen Eerdienst,
de voeten wan alle mansperzoonen door de Priesters gewasschen worden, en met boter
een kruis op dezelve wordt gestreeken. Paschen is by hen een groot Feest. Het
voorafgaande strenge Vasten van 40 dagen maakt buiten dat, dat ze 'er zeer ernstig op
wagten. Op Saturdag namiddag te vooren, wanneer zy uit de kerk komen, hebben zy de
vryheid, dien te breeken, 't gebruiken van vleesch uitgezonderd. Dan moeten de
Paaschëyeren ongemeen aanhouden. De Grieken pleegen deswegen met hen te spotten, (*)
als met menschen, die nog niet eenige uuren tot het einde van den grooten Vasten
kunnen wagten. Het grootst gedeelte van den nacht tusschen Saturdag en Paaschdag
wordt, insgelyks, uit hoofde van de menigvuldige plegtigheden, in de kerk gesleeten.
Het Pinksterfeest is by hen ook zeer plegtig.
Het Vasten is by hen ongemeen streng. Dat de Roomschen houden is gering, in
vergelyking van het Grieksche, en dit gering, in vergelyking van 't Armenische.
Woensdag en Vrydag zyn de gewoone Vastendagen in elke week. Daar is ook nog een groot
onderscheid tusschen het vasten der Kerklyken en des volks. Het laatste duurt byna
een half jaar; dat der eersten zal wel twee derde gedeelten der dagen van een jaar
uitmaaken. Het is van drieerleie soort. Het eerste gebiedt alleen de onthouding van
vleesch; het tweede verbiedt mede 't gebruik van visschen, eyeren, melkspyzen, oly en
al het vet; het derde bestaat in de onthouding aller spyzen tot den avond enz. De
Kerklyken zyn het laatste menigmaal onderworpen, en de Monniken eeten nooit vleesch,
en drinken nimmer wyn. Eyeren, melk, boter en visschen mogen zy slegts op Saturdag en
Zondag buiten den Vasten eeten.
Aan Bedevaarten na Jerusalem en andere vermeende heilige, plaatzen ontbreekt het mede
by de Armeniërs niet; inmiddels is die na Edjchmiazin de voornaamste.
De Eerdienst wordt by hen, dikwyls, s nachts en gemeenlvk zo gehouden, dat hy, de
langste dagen uitgezonderd, vóór den opgang der zonne is geëindigd. Hy duurt ongemeen
lang, by de drie, vier en meerder, ja op de hooge Feestdagen wel by de zes of agt
uuren. De Armeniërs zyn ongemeen yverig, in hem by te woonen. De Eerdienst op zig
zelv, te weeten de Mis, het voorleezen der H. Schrift, de Psalmen, de voornaamste
geloofs-belydems enz. geschieden in de oude Armenische taal, waarvan, helaas! de
gemeene hoop niets verstaat. Elk een zingt niet daarby, maar, behalven de Priesters,
slegts zekere aangestelde menschen. Hunne Liturgie bestaat ten deele uit die geene,
welke men aan Apostel Jacobus toeschryft, en ten deele uit de geene, waarvan
Chrysostomus en Basilius de opstellers zouden zyn. De Preeken worden in eene nieuwe
Armenische taal gedaan, ja, om ze beter te verstaan, worden 'er wel overzettingen in
't Turksch en Syrisch, naar gelange der Provinciën, onder gemengd, waar door ze
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buitenmaaten lang worden. Hieruit ziet men, wat de Oudheid op de Oosterschen vermag.
Dewyl de eerste Christenen, uit hoofde van de heidensche vervolgingen, den Eerdienst
by nacht waarnamen; zo vaaren zy, hoewel die rede opgehouden heeft, met zulk een
gebruik voort; en, om dat hunne voorouders, in hunne voormaalige moedertaal, God
dienden, zo doen zy 't in dezelfde nog, al is 't, dit eene nieuwere in haare plaats
is gekomen. Muziek wordt 'er niet by gebruikt', ten zy men daartoe 't klinken eener
kleine klok, en 't zamen kan van dunne metaale schyven, welke rond zyn, en waaraan,
zomtyds, bellen rondom heen hangen, moest rekenen; maar des te meer kerksieraaden,
wierboken, kaarzen enz. vinden 'er by plaats: hoewel het daaromtrent by hen
eenvouwdiger en minder glinsterend is, dan by de Grieken en Roomschen. 'T gebruik van
doode taalen by den openbaaren Eerdienst, en, om zulken nogtans eenigermaate
verstaanbaar te maaken, het inmengen van ééne of meerder leevendige taalen, moet men
alle Oostersche Christenen telast leggen. Want men heeft Provinciën, daar men, by den
openbaaren Godsdienst, Armenisch, Arabisch, Syrisch, Turksch, en nog meer andere
taalen kan hooren.
De bruiloften geschieden onder groote plegtigheden; - het trouwen duurt ongemeen
lang. 'T geschiedt in de kerk, waarby de bruidegom en bruid het H. Avondmaal moet
genieten, en de bruid met een sluyer bedekt is onder welken het haar ook toegediend
wordt, op dat ze gedekt blyve. Zy wordt, zelfs op den bruiloftsdag, en by de strenge
Armeniërs in 3 dagen, van haaren bruidegom overdag niet gezien. Zy zit, als een
beeld, in den voornaamsten hoek der kamer op den Sopha, met eene breede muts op het
hoofd, waarover een roode, fyne sluyer tot de voeten toe afhangt. Vryers moeten
vrysters, en Weduwnaars Weduwen trouwen. Voor de derdemaal trouwen wordt by hen voor
hoerery gehouden, en ten opzigte der verbode graaden denken zy, als de Grieken.
De begraavenissen geschieden daar te land by hen, als by de Grieken, voort na den
dood. De Bisschoppen, en de voornaamer Kerklyken worden, te vooren, met een gewyden
oly gezalfd, maar alle anderen slegts gewasschen. De doode wordt in linnen gewonden
en ingenaaid, zo dat men niets van hem kan zien. Vóór dat hy weggedraagen wordt,
worden veele gebeden over hem door de Kerklyken gedaan en gezongen, in welken tyd de
naaste bloedvrienden, in heel gemeene kleederen, en de vrouwen bedekt, hem omhelzen
en beweenen, ja zig houden, als wilden zy hem byna niet laaten wegdraagen. Zyn de
gebeden geëindigd; dan wordt het lyk op eene draagbaar gelegd. De Priesters gaan, of
loopen byna vooruit; en die het lyk volgen door malkander agter na. Het Lyk wordt in
het voorhof van de kerk gezet, waarop dan nog gebeden volgen; alsdan wordt het naar
't graf gedraagen, waarin één of twee mannen staan, en het ontvangen. Deze geheele
Ceremonie is voor een aanschouwer zeer onaangenaam, en een Europeër voelt eene yzing
door alle zyne leden, een lighaam zo ingenaaid, en zonder kist dus behandeld te zien.
By de Kerken valt juist niets voor, om op te merken, dan dat ze 'er geen zodanig
afscheid zei voor het altaar, als de Grieken, en ook niet zo veele beelden, als deze,
in hebben. Doch de zittingen der vrouwen zyn van de mannen geheel afgezonderd, en met
traliewerk voorzien. Kloosters zyn 'er, in vergelyking met de Grieken en Roomschen,
zeer weinig, en in verre na zo ryk niet, als by de laatsten, maar in het elgenlyk
Armenië zyn zy aanzienlyker. Zy worden van de Mahomedaanen taamlyk ongestoord in
hunnen staat, en door geschenken aan de Grooten, mitsgaders zekere belastingen, by
het genot hunner overige goederen gelaaten.
(*) De gewoonte dezer natie, vóór het breeken van den grooten Vasten van 40 dagen Paaschëjeren
te eeten, welke van de andere Oostersche Christenen zeer wordt bespot, verklaart een ervaren
Europisch Arts te Surjnta voor zeer verstandig. Hy heeft bevonden, dat by hem en andere
Artsen, wegens den al te schielyken overgang van den Vasten tot de vette spyzen, meer zieke
Grieken en Re??stken, dan Armeniërs, kwamen, dewyl deze ten minden eenen kleinen tusschentyd
hadden, om de maag anders te gewennen.

§. XXI. Nationaal Karakter der Armeniërs, en andere daartoe behorende dingen.

De Armenische natie heeft boven veele andere, wat betreft haare gemoedsgesteldheid,
iets vooruit. Men zou denken, dat haar warm Vaderland haar los en uitgelaaten maakte;
maar hierin zou men zig vergissen. Zy is ??l en ernstig; in verre na zo luidrugtig en
twistgierig niet, als de Grieksche; leeft ongemeen ingetogen, en behelpt zig met
weinig. De bestendigheid is haar eigen, en de Godsdienstverandering van een Armeniër
iets heel ongemeen zeldsaams. Zy is ook aan zo veele spoorloosheden en ondeugden, als
andere volken, niet onderhevig. By hunne eens aangenomen gevoelens blyven de
Armeniërs met de uiterste hardnekkigheid. Aan vernuft hebben zy geen groot aandeel.
Hun oordeel schynt zig mede juist niet tot geleerde onderzoekingen uit te strekken;
maar tot den Koophandel schynen zy als gebooren. Daarin zyn ze zo doortrapt, dat men
ze Christen-jooden noemt, en beweert, dat ze daarin van geen' Jood bedrogen konden
worden. Men vindt byna ook geene voornaame Kooplied in de drie oude waerelddeelen, of
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'er zyn ook Armeniërs in. By de Turken van aanzien zyn ze de Wisselaars en Agenten.
Hunne trouw wordt geroemd, al is het, dat ze daarby hun eigen belang niet uit het oog
Hellen. Hunne ongemeene gierigheid wordt by andere natien tot een spreekwoord. Hunne
zugt tot den koophandel zet hen aan, de moejelykste reizen door de geheele waereld te
doen, en zy leeren veele taalen door de verkeering, doch zelden zuiver en volkomen.
Beide gedachten zyn slegts middelmaatig groot, maar doorgaans wat gedrongen. Het
hoofd is sterk; het Wezen vol en plat; en hunne lighaams-beweegingen, van natuure, zo
vaardig niet, als by anderen. De Ouders geeven zig nog een patriarchaal aanzien in
hunne huizen. De vrouwen leeven in eene onderdaanigheid aan de mannen, welke niet
veel meer, dan den voorrang boven de meiden aanwyst. Het vierde (vyfde) gebod wordt
van de kinderen zo stipt in agt genomen, dat hunne eerbied voor de Ouders tot een
voorbeeld by andere volken kan dienen. By de Turken pleegen ook de Armeniërs onder
alle Christenen meest in aanzien te zyn. Hunne verkleefdheid aan de gebruiken hunner
voorvaderen is vooraf reeds opgemerkt. Zy planten die, op eene bewonderenswaardige
wyze, tot hunne kinders voort, en hunne ingetoge leevenswyze maakt zulks zo veel te
meer mogelyk. In de kleeding gelyken zy den Turken meest, de groene kleur enden
Tulband uitgezonderd. In stee van den laatsten draagen zy een kleine ondermuts, welke
den schedel pas bedekt, en daarover eene andere, die redelyk hoog, en van enkel
vellen gemaakt is, waaraan de hairen gekruld zyn. Van zulk eene bedienen zig ook de
voornaame Grieken, en deeze wordt Kalpak genoemd.
Op geleerdheid hebben ze zig tot heden niet zonderling toegelegd. Deze bepaalt zig
byna alleen tot de Kerklyken; van wien ook slegts een maatig getal zig aan de studie
wydt, des men, natuurlyk, zo groote dingen niet van hen kan verwagten. En, daar deze
byna in het geheel niet buiten den schoot hunner natie komen, zo verstaan ze, zelden,
andere taalen, dan haare eige, en kunnen dus van buitenlandsche hulpmiddelen bykans
in het geheel geen gebruik maaken. De boeken, in Holland en Engeland in hunne taal
gedrukt, geeven ze den voorrang boven alle andere, om dat ze, die welke in Roomsche
landen zyn gedrukt, zeer vervalscht bevonden. Te Constantinopel en Smyrna hebben ze
kleine boekdrukkeryen gehad, maar deze zyn met meerder in Europa gekogte drukletters,
en andere daartoe behoorende noodwendigheden tot de bybeldrukkery na Edschmiazin
gezonden. De ontvoeringen uit hun vaderland hebben veroorzaakt, dat de Handschriften
by hen ongemeen zeldsaam zyn geworden. Het oud Armenisch is, van het geen zy thans
spreeken, zeer verschillend; de uitspraak klinkt ruw en hard; maar de letters zien
'er sierlyk uit (*). Zy roemen hunne taal zeer, om dat zy alles zeer goed uitdrukt,
inzonderheid het oud Armenisch. Doch alle de Oosterschen zyn groote snoevers in het
roemen op oude dingen.
Nopens huislyke gebruiken komen de Armeniërs ongemeen naby de Turken. Zy gaan vroeg
naar bed, maar staan ook wêer vroeg op. Op den middag eeten zy niet, maar doen vroeg,
om 8 uuren, een goed ontbyt, en houden om 5 uuren 's avonds hunne hoofdmaaltyd. Van
stoelen, tafels, kasten enz. weeten ze weinig. Een Sopha en veele kasten in den muur
dienen hen tot hunne nooddruft. De vrouwen houden zig ongemeen verborgen. Behalven de
naaste vrienden krygt haar niemand te zien. Op de straaten zyn ze zo bedekt, dat men
slegts iets van het spits der neus, en byna niets van de beide oogen ziet, zo dat ze
alsdan, even als de insgelyks vermomde Turkinnen, wel na spooken gelyken. Ja, een
bruidegom ziet zyne bruid niet eerder, dan op den dag der ondertrouw. Die nog zelve
in Armenië woonen, hebben daarby nog deze schikking, dat geen mansperzoon, zelfs geen
jongman in de tederste jaaren, buiten 's lands reist, ten zy hy met een vrouwsperzoon
van zynen ouderdom ondertrouwd ware, en by rypere jaaren moet hy, ter voltrekking van
het huwelyk, naar zyn vaderland terug keeren; waarop hy vervolgens reist en weder
komt, naar gelange zyn beroep het medebrengt.
Het bygeloof heerscht mede, in allen opzigte, onder de Armeniërs, maar in zaaken van
Godsdienst is het zo groot niet, als by de Grieken en Roomschen.
Voor 't overige moet men hunnen Godsdienst als iets goeds toerekenen, dat hy veel
meer menschen- en Christen-liefde jegens andere Godsdiensten en derzelver aanhangers
heeft, dan hy zig van dezen kan belooven. Voor de Protestanten heeft hy eene waare
genegenheid; en een Bisschop te Smyrna bad, in het jaar 1762, openlyk in de kerk voor
hen, het welk ook elders menigmaal zoude geschieden. Omtrent de Grieken gedraagen zy
zig op eene vriendelyke wyze. De Roomschen zyn hen een doorn in 't oog. Want wyl hen
door dezelven by de Turken veel onheil toegebragt wordt, en hunne Zendelingen veele
leden van hunne kerk aftrekken, en de vermogenden inzonderheid door allerlei, vooral
tydelyke voordeelen zoeken te winnen; zo hebben ze met hen gestadig geschillen by de
Porte; en de naam, Paus, staat hen byna even zo tegen, als anderen de naam, duivel.
Waaruit men wêer oordeelen kan, wat .die Roomsche Geleerden de waereld diets maaken,
welke haar de Armenische, even als byna alle Oostersche Christenen, als eensgezind
met hen in het geloof voorstelien. Zy zyn en blyven allen even eensgezind, in 't
tegenspreeken van het hoofdartikel der Roomsche Kerke, dat de Paus de Stadhouder van
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Christus, en 't zigtbaar Opperhoofd der Kerke zy.
(*) Hunne letters, vooral in 't oud Armenisch, leveren een soort van beeldspraak uit. De
gedaante derzelve is, blykbaar, van menschen, dieren, planten enz. ontleend.
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§. XXII. Van de Roomsche Kerk.

De Roomsche Kerk heeft in het Turksche Ryk ook redelyk groote Gemeenten. Daartoe
behooren alle Europeërs uit Roomsche landen, en derzelver in Turkye gebleeven
nakomelingen; niet minder een groot getal van Familien, welke in Provinciën woonden,
voormaals den Keizerlyken of Venetianen toebehoorende. Veele Grieken hebben,
insgelyks, nu en dan, hunnen Godsdienst met den Roomschen verwisseld. De Propaganda
te Rome heeft het opperöpzigt over dezelve, en daarby is 'er ook te Constantinopel
een Aartsbisschop, doch welke onder Fransche bescherming moet staan. Tot naricht
naamlyk dient, dat de Roomsche Kerken en kerkelyke schikkingen, de kloosters en
Geestelyken noch middelyk, noch onmiddelyk onder de Porte staan, maar door middel
eener Europische bescherming, voornaamlyk van Frankryk, doch ook van andere
Mogendheden, ja zelfs van Engeland en Holland, als vremdelingen slegts worden geduld.
Zy hebben ?? plaatzen, daar Europische Roomschen woonen, Kerken of Kapellen, ook wel
Kloosters; en de laatste bezitten, op de eilanden van den Archipel, aanzienlyke
landeryen. Daar zyn Monniken van allerleie Ordens in de Levant welke te
Constantinopel hunne Oppersten pleegen te hebben. Van de Turken worden ze met scheele
oogen aangezien, en zy verliezen, allengs, van hunne listig verkreegen, of wel
wettige privilegiën veel, zo als zy dan in de geschillen met de Oostersche Christenen
voor de Porte gemeenlyk verliezen, en nog voor niet heel langen tyd in het Proces,
wegens het H. Graf ontstaan, zeer zyn te kort gekomen. Voor 't overige hebben zy met
hen dezelfde moeite, by de herstelling van door ouderdom, of brand, of andere
toevallen verwoeste Kerken.
Het grootste gedeelte der Monniken zyn teffens Zendelingen; maar onder de Turken
mogen ze zig niet waagen. De Jesuiten hebben wel, in het derde deel hunner Levantsche
brieren??, of memoires des Missions au Levant par la Compagnie de Jesus, te Parys
uitgegeeven, wegens veele, by de Turken gewrogte bekeeringen breed opgegeeven; maar
dit zyn de volslagenste onwaarheden, die ooit bedagt zyn. Doch voor de overige
Christen-gezindheden worden deze zendingen ten uitersten nadeelig. Deels worden
daardoor by zodanige zeer ongelukkige scheuringen en verdeeldheden verwekt, die eenen
grooten invloed op haaren godsdienstigen en burgerlyken toestand hebben, waarvan de
Syrische Christenen droeve ondervindingen hebben gehad; deels zoeken zy haar de
vermogendste menschen afkeerig te maaken, het welk vooral de Armeniërs hebben
ondervonden; deels verwekken zy haar, en dat zelfs menigmaal door de van haaren
Godsdienst in Turkye zynde Europische Gezandten en Consuls, groote en, kostbaare
Processen by de Turken. 'T zyn niet alleen mondelinge voorstellen, vooral ook
tydelyke beloften de reden, waar door de Oostersche Christenen tot den overgang tot
de Roomschen worden bewoogen, maar ook de in de landstaalen gedrukte boeken, die by
gelegenheid onder de menschen worden gebragt. 'T is jammer, dat ook niet de
Protestanten den laatsten weg hebben beproefd, om daar door voor de kennisse der
waarheid tot godzaligheid een wydere deur te openen. Dewyl de Roomschen, voor het
overige, onder de Turken geheel in ecclefia prejfa??, of onder den druk leeven; zo
zyn ze daar jegens de Lutherschen en Gereformeerden veel rekkelyker, dan ze anders
pleegen te zyn in die Landen, waar ze de heerschende kerk zyn.
Dikwyls hebben zy het verdriet, aan hunne te Rome en in Italië, of wel in Frankryk
bekeerden, en daar opgevoeden hunne grootste vyanden te zien; en, die in het Oosten,
om verscheide belangen, tot hen zyn overgegaan, veranderen, wanneer die ophouden,
wêer van gevoelen, of neemen wel den Roomschen Godsdienst eeniglyk op zekere
voorwaarden aan.

§. XXIII. Van de Monophysitische en Nestoriaansche Kerk.

De Armeniërs zyn wel een tak der Monophyfitische kerke, om dat ze de stelling
derzelve, raakend ééne natuur in den Verlossing zo als vooraf is opgemerkt, in hun
leerstelzel hebben aangenomen, hoewel zy, wegens veele byzondere gebruiken en
gevoelens, nogtans geene byzondere kerkgemeenschap houden, maar hunne verscheide
kerkeform van Eerdienst en kerklyke perzoonen hebben. De Monophyfiten maaken eene
zeer volkryke Gezindte uit, welke van Eutyches, een Abt te Constantinopel, in de ??e
eeuw den aanvang genomen, en zig in Syrië, Egypten en Abyssinie heeft uitgebreid, en
in de Asiatische en Africaansche wordt verdeeld. De eersten draagen naar Syrië den
naam Syrische, en naar éénen hunner voornaamste Leeraaren, Jacob Baradaeus, den naam
van Jacobiten; doch welke buiten Syrië ook de landen aan den Euphraat en Tygris
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bewoonen, wier voornaamste Patriarch de Antiocheensche is, hoewel hy niet te
Antiochien, eene haaren ouden bloei thans geheel verlooren hebbende stad, zyn Zetel
heeft, maar hem nu eens na Aleppo, dan wêer na eene andere plaats of klooster
verlegt. Een tweede Patriarch op de Persische grenzen heeft het kerklyk opzigt over
de Gemeenten aldaar. Alle deze Patriarchen draagen naar den Martelaar Ignatius den
naam. De Africaansche Monophyfiten zyn de Kopten, waarvan § III is gehandeld.
De Nestorianen maaken de tegenover staande party van de boven gemelden uit, en hebben
niet slegts twee Natuuren, maar ook twee Perzoonen in Christus gescheenen te
beweeren; weshalven ze ook door de oude Christenen van hunne kerkgemeenschap wierden
uitgeslooten. Hunnen oorsprong in het godsdienstige hebben zy van Nestorius, een
Constantinopelsch Patriarch in de 5de eeuw. Zy hebben zig, in de volgende tyden,
wegens de uitbreiding van den Christelyken Godsdienst, ongemeen beroemd gemaakt, en
door gansch Oosten, zelfs in groot Tartarie en China, zeer aanzienlyke Gemeenten
geplant. Deze zyn wel in de laatste landen te niete gegaan; maar in Mesopotamie, naar
't welke ze ook Chaldeën worden genoemd, en in de omliggende landen, en in Arabie, is
hunner nog een goed getal; zelfs de St. Thomas-christenen op de M??idbaarsche kusten
behooren tot hen. De Nestorianen hebben den roem, onder alle Oostersche Christenen de
zuiver- en eenvouwdigheid der eerste Kerke meest te hebben bewaard. Door de Roomsche
Zendelingen zyn geweldige beroerten onder hen ontstaan. De voornaamste Patriarch der
waare Nestorianen wordt Catholicus genoemd, en heeft te Mosul, of in de nabuurschap
zynen Zetel. Sedert twee eeuwen pleegt hy, die tot deze Waardigheid wordt verheven,
den naam Elias aan te neemen.
Toen de oude geschillen met bedaardheid wierden beöordeeld, heeft men bevonden, dat
de voornaamste gevoelens der Nestorianen en Monophyfiten, den klank der woorden ter
zyde gesteld zynde, wat de zaak zelve betreft, van de meening der overige Christenen
niet veel verschillen. Op eene ongelukkige wyze is de oudheid der scheiding eene
oorzaak van de nog steeds aanhoudende verdeeldheid, en hoofdzaaklyk beletten de
Mahometaanen de verëeniging der verscheide Christen-gezindheden ten uitersten,
voedende zy onder dezelve, zorgvuldigst, alle mogelyke vyandlykheden en kabaalen.

§. XXIV. Van Westersche na de Reformatie ontstaane Christen-gezindheden.
Deze hebben alle, tot nu toe, slegts kleine Gemeenten in Turkye uitgemaakt, bestaande
uit perzoonen, welke zig, daar, ter zaake van den handel en wandel ophouden, of
welke, terwyl ze met Christen-vrouwen dezes lands getrouwd waren, kinderen hebben
nagelaaten, in hunnen vaderlyken Godsdienst opgevoed. Hunne kerklyke bescherming
genieten zy alleen van de Europische Gezandten of Consuls, en zy worden door de Porte
niet als inboorlingen, maar als vremdelingen aangemerkt.
Daar zyn vier Luthersche kerken in Turkye, naamlyk te Smyrna, Constantinopel,
Bucharejl en Bilipschi. De eerste wierdt aanvanglyk door byzondere perzoonen
opgeregt, en door de Gemeente onderhouden, tot dat 'er 't Koninglyk Huis van
Denemarken en de Vrystad Danzig zorg voor droegen. Zy wordt, onder het opperöpzigt
van het Deensche zendings-collegie, volgens eene strenge kerkorde staande gehouden.
De tweede, te Constantinopel, is enkel eene zaak van den Zweedschen Gezandt. In
deszelfs Paleis wordt de Eerdienst op eene gemeene zaal gehouden, welke tot een
doorgang voor de vertrekken dient. De berichten zyn onwaar, dat de Zweeden eene
openbaare Luthersche Kerk aldaar hadden gebouwd. De Kerk te Bucharejl in Wallachie is
in slegte omstandigheden, om dat de Voorstanders dier Gemeente niet wyslyk genoeg met
het geld huishielden. De inrigting te Bilipschi is wél aan gelegd. Deze plaats is op
den Moldavischen grond en bodem, aan den Niejier, tegen over het Poolsche vlek
Salisch-Tschik; by welke zig de Lutherschen in de rondom leggende Provinciën houden.
Gereformeerde Kerken zyn alleen te Constantinopel, Smyrna en Aleppo. In de twee
eerste steden zyn 'er twee, te weeten by de Engelsche en Hollandsche Natie. By de
laatste houden zig de in Turkye zynde Genevers en Zwitsers. Te Aleppo is maar eene
Engelsche Kapél.
De Remonstranten en Mennoniten pleegen zig, meestendeels, by de Hollandsche Kerken te
houden.
Het heeft den Graaf van Zinzendorf wel behaagd, zyn werk, in het jaar 1739
uitgegeeven, het goede woord des Heer en, aan de Hernhutsche Gemeenten op te draagen,
en onder eene menigte derzelve, ook eenige in de Levant op te geeven; maar deze zyn
verdigt, en niemand weet, daar, iets van dezelve.

§. XXV. Van Muhammed.

ZESDE AFDEELING, Van de Turken.

'T bericht, rakend de Turken en den Mahometaanschen Godsdienst, welken zy aankleeven,
eischt eene voorafgaande verhandeling nopens Muhammed of Mahomet zelv'. Eene
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breedvoerige leevensbeschryving van hem moet men evenwel, hier, niet verwagten, dewyl
dit strydig met het oogmerk dezes werks zyn zoude, en men elders deswegen te regt kan
komen. De Engelschman Sale, in zyne voorreden tot den Koran, (*) is daaromtrent, naar
het oordeel van alle verstandigen, de beste Leeraar; maar, wie op Boulainvilliers, in
zyn werk, vie de Mahomet, hond. 1730. 8vo. wilde aangaan; die zou zig even zo
bedriegen, als hy, die eenen Roman wilde gelooven. Herbelot was, by zyne Oostersche
Taalkunde, en by 't toereikende getal van boeken, tot deze zaaken behoorende, in
staat, iets echt te leveren, en hy geeft ons, in zyn Oostersch woordenboek, (*) op
het artikel, Muhammed en Ajat of deszelfs Wonderen, en Hegrahs?? volgende bericht,
het welk, wat de hoofdzaaken betreft, woordelyk dit is.
"De uitleggers van den Koran, en andere Mahometaansche Leeraaren hebben dezen
vermeenden Propheet zo hoog opgevyzeld, als de Arianen, Paidicianen, en andere
Ketters Jesus Christus hebben gepreezen, al is het, dat ze zyne Godheid ontkennen:
want zy beweeren, dat hy vóór allen tyd geschapen, de waereld eeniglyk voor hem
gemaakt, en hy eindelyk de eenige Middelaar is tusschen God en menschen; om niet te
spreeken van 't zo groot gedeelte der verborgenheden, welke zy van hem verhaalen. De
eerste zaak, die God schiep, zoude, naar hun zeggen, het licht zyn geweest, waarin ze
met de H. schrift overeenkomen; maar zy beweeren, dat dit licht, het welke zy Nur
noemen, eene Substantie was, waaruit de Ziel van Muhammed, en vervolgens de zielen
van alle andere schepzelen, waar onder die van de Patriarchen en Propheeten den
voorrang hadden, waren voortgebragt. Wat zyn' aardschen oorsprong betreft, de
Arabiery, waar onder hy gebooren is, en die in het navorschen der geslagt-registers
het naauwkeurigste volk zyn, zeggen eenpaarig, dat hy een Zoon was van Abdallah, een
Neef van Abdal-Mothleb, en een agterneef van Haschem. Zy laaten het geslagt-register
des laatsten tot op Adnan, en van hem tot Ismaël, Zoon van Abraham, opklimmen: doch
zy belyden, dat men niet dezelfde zekerheid daaromtrent van Ismaël tot Adnan, als van
dezen tot Mohammed hebbe."
Hoewel 't geboorte-jaar aan veele twyfelingen onderhevig is, en in de laatste helft
der zesde eeuw valt; men weet egter met volkomen zekerheid, waar hy is gebooren. "Hy
wierdt gebooren te Mekka, uit de Familie der Koraïschiten, welke voor ééne der oudste
en beroemdste van Arabie gehouden, en boven andere daar door uitsteekend wierdt, dat
haar de bewaaring van, en het opzigt over de Kaaba of den Tempel was toebetrouwd. (*)
Om de Mahometaansche Historie en de aantallen van verscheide perzoonen nopens de
opvolging van Mohammed te verstaan, moet men weeten, dat Abdal-Mothleb, deszelfs
Grootvader, 10 Zoonen hadt: Hareth, Gaïdak, Abuleheb, Abdalkabah, Dheran, Abbas,
Hazmah, Zobeïr, Abuthaleb, en Abdallah. Deze laatste was Muhammeds Vader. Van de
overige, als zyne Oomen, was Abuleheb zyn grootste en onverzoenlykste vyand. Abbas
was mede eenigen tyd zyn vyand, voerende zelfs oorlog tegen hem; maar, krygsgevangen
gemaakt zynde, verzoende hy zig met hem, en nam zyne Leer aan. Abuthaleb, de negende
Oom van Muhammed, was de Vader van Ali, Muhammed beminde ze beide ongemeen, en
verkoos den laatsten tot zyn Schoonzoon, dewyl hy hem zyne eenige Dochter, Fatima,
ter vrouwe gaf."
Vermits van den Koran het noodige in den volgenden Paragraaf zal voorkomen; zo schynt
het ons niet kwalyk toe, hier van de Hegire te spreeken. "Dit is die tyd, wanneer
Muhammed met zyne aanhangers van Mekka week, om de vervolging der Koraïschiten te
ontgaan, welke daarin zeer magtig waren, en niet konden verdraagen, dat hy de
afgodery afschafte, en zynen nieuwen Godsdienst opregtte. Deze vlugt, welke wel niet
de eerste, maar dit niettemin de merkwaardigste was, geschiedde, naa dat zig Muhammed
reeds 14 jaaren voor een Propheet en Gezandt Gods hadt opgeworpen, den Koran bekend
maakte, en zynen Godsdienst predikte. Zy geschiedde, naar het bericht Van eenigen,
overdag, en in gezelschap van weinig perzoonen, hoewel 'er naderhand meer volgden,
die te Mekka niet veilig genoeg meenden te zyn. Muhammed vlugtte na Jatreb; want zo
wierdt Medina, vóór zyn verblyf aldaar, genoemd, en kwam daar den ??aden der maand
RdbUal-aual aan, welke de derde is in de Arabische jaaren, die slegts maanjaaren, en
dus alleen van 354 dagen zyn. Inmiddels beginnen de Mahometaanen de Hegire van de
voorafgaande maand Moharram, welke in het midden van Julius in het jaar 622 naa
Christus geboorte valt. Dit moet men, als het gemeenst gevoelen der beroemdste
tydrekenaars, opmerken, om de jaaren der Hegire, of der Mahometaansche tydrekening te
bepaalen."
"Wat betreft Muhammeds Wonderen; men verhaald, dat de Kordischiten, die zyne Leer
verwierpen, tot hem eens zeiden: gy berigt ons, dat, toen Moses met zyne roede eenen
rotssteen in de woestyn sloeg, 'er i?? fonteinen uit vloeiden, en dat Jesus, de Zoon
van Maria, de dooden opwekte; wy gelooven het: doe gy ook daarom eenig dergelyk
Wonder; dan zullen wy gelooven, dat gy een Propheet en een Gezandt Gods zyt; om ons
zyne wet te leeraaren: bid God, dat Hy dit gebergte Safa in goud verandere; want,
indien gy dit van God verkrygt, dan zal u elk een volgen en gehoorzaam zyn. Muhammed
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begon dan te bidden, om dit Wonder te doen; maar de Engel Gabriel, welke hem steeds
uit de verlegenheid hielp, kwam hem te hulp, en maakte hem bekend, dat, zoo de
menschen aan de zending van Gods Propheeten twyfelden, en eenig Wonder tot het bewys
daarvan eischten, hy hen hunne bede, doch onder deze vreeslyke voorwaarde, toestondt,
dat, byaldien zy naa het Wonder in hun ongeloof bleeven volharden, zy zónder genade
verlooren gingen, gelyk ten tyde der Propheeten, Heber en Salah, geschied ware;
wanneer de volken, dien ze gepredikt, en voor welken zy Wonderen hadden gedaan, om
hun ongeloof, met eene geheele uitroojing hunner Perzoonen, en eene volkomen
verwoesting hunnes lands getugtigd waren. Verkies daarom, sprak Gabriël tot Mohammed,
één van deze twee, of dit Wonder te doen, met het welk eene zo vreeslyke straf
gepaard gaat, of het niet te doen, tot dat de Koraïschiten, wegens hunne ontrouw,
boete zullen gedaan hebben, en tot God terug gekeerd zyn. Muhammed maakte geene
zwaarigheid, het laatste naar de groote liefde tot zyne landsgenooten te kiezen,
welke hy voor een zo groot gevaar niet wilde bloot stellen; des bleef 't gebergte
Safa, zonder in goud te worden veranderd. Men heeft hem steeds verweeten, dat hy
geene Wonderen deedt, om zyne zending te bewyzen. In het Hoofdstuk staad, of van den
donder, vind men deze woorden: de Ongeloovigen zeggen, wanneer hy een Wonderwerk
deedt; dan zouden wy in hem kunnen gelooven. V??ts lagen zy hem, voor, gy zyt slegts
een snapper, doende niets, dan anderen prediken. De uitleggers, wien deze plaats
moeite verschaft, geeven voor, dat de Ongeloovigen hadden begeerd, dat God Muhammed,
even als Moses, eene roede, of even als den Messias de kragt, van dooden te
verwekken, hadt moeten geeven; maar, volgens hunne meening, zy elk Propheet met de
gaaf, van Wonderen te doen, in dat slag van dingen begaafd, welke in het land, waarin
hy predikt, meest in aanzien zyn; even als daarom de tovery, ten tyde van Moses, in
Egypten, maar de geneezinge der kranken, ten tyde van den Messias, in Judea in zwang
ging, zo waren ook de Wonderen van Moses en Jesus Christus, naar de tyden dezer
Propheeten geschikt. En, wyl de welspreekendheid en zuiverheid der taale by de
Arabiërs, ten tyde van Muhammed, inzonderheid in aanzien waren, zo ware de Koran zyn
grootst Wonder. Want, zeide hy, toen hy op deszelfs fraaiheid roemde, wie onder u kan
een eenig kapittel hetzelve in sierlyk- of in zuiverheid evenaarend, voortbrengen?
Dit is zeker, dat Muhammed, ten einde dit Wonder des te grooter te maaken, 'er
menigmaal van spreeke, en zelfs zyne onkunde in veele plaatzen vergroote."
"In het Hoofdstuk des Korans, het welk den naam van Aaraf draagt, staat, dat zy, die
dezen onweetenden Propheet zullen volgen, zyn' naam in de wet en 't Euangelie, dat
is, in 't Oude en Nieuwe Testament zouden vinden. En van dit wanschapen bedrog
bedient hy zig, om den Jooden en Christenen de Godlykheid zyner zending te bewyzen.
Tot dat einde voert hy, in het Hoofdstuk, Surat Saf, Jesus Christus dus tot de Jooden
spreekend in: gy kinderen Israëls, ik ben de geen, dien God u heeft gezonden, om u al
dat geen, wat van my in Moses wet geopenbaard is, waar te maaken, en te vervullen en
u een anderen Gezandt Gods aan te kondigen, die na my komen, en Achmeo (het welk even
zo veel is, als Mohammed,) genoemd zal worden. Doch deze en meer zulke plaatzen staan
in de H. Schrift niet."
Onder Muhammeds merkwaardige daaden, die zyne aanhangers als Wonderen opgeeven,
tellen zy inzonderheid de overwinningen, welke hy op zyne vyanden heeft behaald; — en
zy beyveren zig, hem al dat geen byna toe te schryven, wat de Propheeten van den
Messias hebben gezegd. Zy beweeren mede, dat hy, even als Jesus, voor de erfzonde en
kwaade lust, door den Engel Gabriel bewaard is geweest. Doch belyden zy, dat hy 21
vrouwen heeft gehad, hoewel de wet slegts 4 vergunne. Van deze verstiet hy 'er zes,
en vyf stierven vóór hem. Uit het verhaal van An Ben Malek blykt, dat hy op 4
voorrechten boven alle andere menschen geroemd hebbe, te weeten hen aan moed,
milddaadigheid, sterkte in de vuist, en kragt in den echten staat te overtreffen.
Even als de Arabiërs van zyne zeden kwalyk spreeken; zo verschoonen zy nog minder
deszelfs Godsdienst, welken zy voor bedriegery houden, en den Stigter de bynaamen van
een Sabi, Zendik en Medschiuschy dat is, van een mensch geeven, die veele
Godsdiensten zamenflanst, en gevolglyk gansch geenen heeft. Zy beschryven hem als een
ligtvaardig, en in de bekendmaaking zyner wet onbestendig mensch, die de eens
vastgestelde wetten vervolgens wêer vernietigde, als de vaststelling der Ke??a, of
der plaatze, waarheen men zig by het bidden moet wenden, dewyl hy daartoe aller eerst
den Tempel te Jerusalem, maar vervolgens dien te Mekka voorschreef. Hy verbiedt allen
dwang ter aanneeminge van zynen Godsdienst; maar naderhand beveelt hy, met alle
ongeloovigen oorlog te voeren, vergunnende den zynen niet, met hen een' vrede, maar
slegts eenen stilstand van wapenen te sluiten. Tot staavinge zyner Leere beroept hy
zig, byna doorgaans, op 't Oude en Nieuwe Testament; inmiddels doet hy beide te niet,
onder het voorwendzel, dat beide vervalscht waren. Hy wederspreekt zig bykans in alle
Historien, welke hy hier of daar aanhaalt; — en, hoewel hy de afgoden verbrak, hy
behieldt dit niettemin alle de Ceremoniën, welke by de Heidenen in den Tempel te
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Mekka gebruiklyk waren. De Mahometaansche Geschiedschryvers zyn het wegens den tyd
zyns doods niet eens; maar daarin komen ze zamen overeen, dat hy aan een langzaam
werkend vergist stierf, het welk hem door eene vrouw, door zyne Vyanden daartoe
verleid, was ingegeeven. — Medina, waarheen hy zig, by zyne vlugt van Mekka, hadt
begeeven, wierdt de Zetel zyms Ryks, en eindelyk ook zyne grafstede. — Hy liet geen
manlyke erfgenaamen na."
(*) Dit werk draagt, in het Engelsch, den volgenden Titel: "the Koran, commonly called the
Alcoran of Moham-rmed, translated into the English immediatly from the original Arabie &c. by
George Sale." Land. Dit werk is wel, door Theod. Aknold in 't Hoogd. overgezet, en gedrukt te
Lemgo ?? maar de beste Hoogd. Overzetting, onmiddelyk uit het Arabisch, is tot nu toe die van
F. C. Boysen, Halle 1773-??.

5105

(*) Dit kwam, te Parys, in de voorige eeuw uit, onder den Titel Bibliotheque Oriëntale, fol.

5110

(*) Muhammed, of naar de Turksche uitspraak Muua'mmid, als een Koraischit, stamde niet van
eene geringe, maar in een zeker opzigt Vorstelyke Familie af, die ook wel by de menigte van
kleine Arabische stammen, waarin toen, even als thans nog, deze Natie verdeeld was, oorlog
voerde.

§. XXVI. Van den Koran.
5115

5120

5125

5130

5135

5140

5145

5150

5155

De Koran, die te onrecht Alkoran wordt genoemd, gemerkt Alm. 't Arabisch het geacht
Woord, de, betekent, is dat boek, het welk Muhammed als eene Godlyke Openbaaring de
waereld heeft ter hand gesteld. Herbelot geeft 'er ons, in zyne vooraf gemelde
Oostersche Bibliotheek, op het Artikel, Alkoran, het volgende gegronde bericht van.
"De Mahometaanen hebben 'er zeer verheve gedagten van. Zy zeggen: hy zy ontleend uit
het groote boek der Godlyke raadsbesluiten, sedert de schepping der waereld daar van
los gemaakt, en in éénen der 7 Hemelen, welke onder het Firmament zyn, bewaard
geworden; hieruit hebbe hem, van vers tot vers, Gabriel, één der voornaamste Engelorden, aan Muhammed overgeleverd. In 't 7de Hoofdstuk van den Koran voert hy God
nopens deze vermeende Verborgenheid dus spreekend in: wy hebben hem, in den nacht des
raadsbesluits, van den Hemel laaten neder daalen, en wy verklaaren u, dat deze nacht
meer waardig is, dan duizend volle maanden, om dat de Engelen in denzelven na de
aarde nederdaalen, en onder hen ook de Geest Gods door zyn Wil! Nopens dezen nacht
hebben de Mahometaanen verscheide gevoelens, — doch daarin zyn ze 't eens, dat van
dien af Gabriel den Koran, van vers tot vers, binnen 23 jaaren, aan Muhammed, naar de
behoefte der menschen en voorkomende omstandigheden, hebbe meegedeeld. Zy beweeren,
dat het vers, het welk hy kreeg, in 't ?? Kapittel staat. Hy kreeg het in eene
spelonk des bergs Harah naby Mekka. Gabriël verscheen hem, zeggende: God heeft my tot
u gezonden, om u te onderregten, dat hy u tot een' Propheet en Apostel dezes volks
heeft gemaakt; neem en lees! Dit gezegd hebbende, hieldt hy hem het volgende vers
voor: lees in den naam uwes Heer en, die alle dingen geschapen, de menschen uit éénen
bloede gemaakt, en in zyne deelen heeft verëenigd. Muhammed beleedt den Engel, dat hy
niet konde leezen, en geene schrift op het hem voorgehouden papier zag. Waarop hem
Gabriël aanpakte, driemaal op den grond plofte, en hem in staat stelde, om te kunnen
leezen. Dit heeft, onder verscheide Secten der Mahometaamen, aanleiding gegeeven tot
groote geschillen en vervolgingen, gemerkt de ééne party den Koran voor geschapen,
maar eene andere hem voor ongeschapen hieldt.
Naa dat Abubkkker de hier en daar verstrooijde bladen van den Koran verzameld, en in
een' band gebragt hadt, noemde hy hem Moschaf, dat is, het boek, als aller boeken; 't
welk ook Ketab te kennen geeft. Wanneer 'er de Mahometaansche schryvers eenige plaats
uit aanhaalen; dan geschiedt zulks met deze, groote, of roode letters geschreeven
woorden: God zegt het, zonder Kapittel en Vers te noemen.
Daar zyn voornaame uitgaaven des Korans, waarvan twee gemaakt zyn te Medina, ééne te
Mekka, ééne te Kufa, éêne te Bassora, ééne in Syrië, en eindelyk ééne, die de gemeene
wordt genoemd. Zy verschillen alleen in de verzen, — maar niet in de woorden en
letters, dewyl in alle uitgaaven 77639 woorden, en 323015 letters worden gevonden. —
Abubekker vertrouwde dit in orde gebragte Exemplaar aan Hafessah, dochter van Omar,
en Weduwe van Muhammed. —- Vermits Muhammed, in zynen Koran, de taal der Propheeten
wilde navolgen; zo meende hy, dit daarin te bewerken, wanneer hy zig van eenen
dikwyls afgebroken styl, die geene zamenhangende voorstellen hadt, bediende; en daar
is ook, werklyk, byna gansch geen verband van verzen onder malkander. — Hy ontleent,
menigmaal, plaatzen uit het O. en N. Testament, doch welke steeds veranderd zyn, en
houwt daarop alle zyne volmagt en uitspraaken. De uitleggers zeggen eenpaarig, dat de
welspreekendste plaats van den geheelen Koran in het Kapittel H??d staat, alwaar God,
om van den zondvloed een einde te maaken, deze woorden spreekt: aarde verzwelg uw
water! Hemel schep, het geen gy uitgegooten hebt! Aanstonds liep het water weg, Gods
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bevel wierdt vervuld, de Arke daalde neder op het gebergte, en men hoorde de woorden:
wee den godloozen! 'T Arabische is, hier, in de daad, zeer nadruklyk. Deze zelfde
uitleggers merken mede op, dat de uitsteekendste ze alles des ganschen Korans, by 't
einde van het Kapittel Aaraf, in dit vers is vervat: vergeeft ligt, doet elk een wél,
en twist niet met den onweetenden. Een zeker schryver bericht, dat Muhammed over dit
vers, van God door Gabriel hem toegezonden, eene opheldering eischte, en hy die hem
in deze woorden gaf: zoek den ??geen weer, die u jaagt; geeft dien, die u berooft;
vergeef hem, die u beledigt; want God wil, dat gy volkomen zult zyn, gelyk als Hy!
Men ziet ligt, dat dit uit den Bybel is genomen. 'T waarschynlykste nopens het opstel
des Korans is, dat eenige door de Conciliën veroordeelde, en uit het Grieksch gebied
gebannen Nestorianen, Eutychianen enz. Muhammed ontrouwe en verkeerd verstaane
ontwerpen des O. en N. Testaments hebben mêegedeeld, waarmede hy zyne bedriegeryen
meende te bewimpelen. De Jooden, welke zig toen in Arabia zeer hadden uitgebreid,
hebben ook het hunne daartoe gebragt. Men is zo veel te meer bevoegd, dit te
gelooven, als de Koran vol is van de gevoelens en dwaalingen der voorgenoemde
Ketteren en Jooden."
Het Arabisch woord, Koran, betekent eene leezing, dus een boek, het welk inzonderheid
geleezen moete worden; en deze naam wordt hem, misschien, om dezelfde rede gegeeven,
als wy de Godlyke Openbaaring den Bybel noemen. By de Mahometaanen wordt het voor
ongeoorloofd gehouden, iemand, die niet van hun geloof is, hem te laaten toekomen, om
dat hy daardoor zoude ontheiligd worden. Deswegen kost het ongemeene moeite, dat 'er
een Christen een Exemplaar van krygen kan. Indien 'er een Mahometaan op ging zitten,
zou zulks voor zonde, en, wanneer het een Christen deedt, voor een strafwaardige
misdaad worden gehouden. Zy houden hem ook, in de Arabische taal, voor zo heilig, dat
ze geene overzetting daarvan in andere taalen goedkeuren, zo veel te meer, als hy,
naar hunne gedagten, om zyne verhevenheid, niet eens in dezelve overgezet kan worden.
Hy wordt niet slegts voor eene ter zaligheid noodwendige Openbaaring gehouden, maar
ook voor de voornaamste bron aller nutte menschelyke kennis. Hierom verbrandde Omar,
de opvolger van Abubekker, de beroemde Bibliotheek te Alexandrie, om dat men, den
Koran bezittende, alle andere boeken kon ontbeeren. In de schoolen is hy het hoofdleerboek. In de Kapellen der Moskeën, waar mogelyk de lyken van voornaame Perzoonen
bygezet zyn, pleegen, dikwyls, eenige Exemplaaren aan kettingen geslooten te leggen,
waarin godsdienstige Mahometaanen voor de rust der afgescheide zielen één of meerder
uuren leezen; ja, tot dat einde worden ook wel zekere leezers gehouden en betaald.
Tot eene proef van den ganschen Koran zullen de volgende merkwaardige plaatzen,
volgens de echte en uitmuntende overzetting van Sale, worden geboekt.

Het eerste Hoofdstuk.

5200

5205

5210

5215

5220

De Voorreden of Inleiding, met den Titel: te Mekka geopenbaard. (*)
"In den naam des aller barmhartigsten Gods!
"Lof zy Gode, den Heer van alle schepzelen, den aller barmhartigsten, den Koning van
den dag des oordeels! U bidden wy aan, en van U bidden wy bystand. Leide ons op den
regten weg, op den weg der geenen, wien Gy genadig zyt geweest; niet der geenen, op
welken Gy toornig zyt, noch ook der geenen, die dwaalen!"

Uit het tweede Hoofdstuk.

"Hy (God) is het, die voor u alles heeft geschapen, wat op aarde is, en alsdan zyne
gedagten op de schepping des Hemels geveft, en dien in 7 Hemelen geformeerd heeft. Hy
weet alle dingen. Toen uw Heer tot de Engelen zeide: ik wil een' Stadhouder op aarde
aanstellen, zeiden zy, wilt gy daar eenen aanstellen, die 'er Kwaad op doen, en bloed
vergieten zal ? doch wy verkondigen uwen lof, en pryzen u heilig. God antwoordde:
waarlyk ik weet, het geen gy niet weet. En hy leerde Adam de naamen aller dingen, en
droeg ze den Engelen op, en zeide: toont my de naamen dezer dingen, indien gy
waarheid spreekt. Zy antwoordden: lof zy u, wy hebben geene kennis, dan, welke gy ons
leert; want gy zyt alweetend en wys. Toen sprak God: o Adam, zeg hen hunne naamen. En
als hy hen hunne naamen hadt gezegd, zeide God: heb ik u niet gezegd, dat ik de
verborgenheden des Hemels en der aarde Weete, en weet, het geen gy ontdekt, en het
geen gy verzwygt. En toen wy tot de Engelen zeiden: bidt Adam aan, zo baden zy hem
allen aan, uitgenomen Ihlis; (*) welke dit weigerde, en van hoogmoed opgeblaazen was,
en één van het getal der ongeloovigen wierdt. En wy zeiden: o Adam woon gy met uwe
vrouw in den Hof, en eet van deszelfs vrugt in overvloed, waar gy wilt. Maar komt
dezen boom niet te na, op dat gy niet onder het getal der overtreeders raakt. Maar de
Satan verleidde hen, om het Paradys te verliezen, en dreef hen uit den staat der
zaligheid,waarin ze waren geweest. Waarop wy zeiden:
gaat, pakt u van hier; dat de één van u een vyand des anderen zy, en het zal eene
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woonplaats voor u op aarde, en eene verzorging voor een' tyd zyn, en Adam leerde
woorden des gebeds van zynen Heer, en God keerde zig tot hem; want hy is ligt te
verzoenen, en vol barmhartigheid. Wy zeiden: gaat, pakt u allen van hier. Vervolgens
zult gy een voorschrift van my krygen, en allen, die myn voorschrift zullen volgen,
over dezulken zal geene vrees komen, en zullen ook niet worden gepynigd. Maar de
geenen, die ongeloovigen zullen zyn, en onze tekenen van valschheid beschuldigen, die
zullen het gezelschap des helschen vuurs vermeerderen, daarin zal 't eeuwig blyven. O
gy kinderen Israels denkt aan myne genade, waarmede ik u begenadigd heb, en voltrekt
uw verbond met my; dan zal ik myn verbond met u voltrekken, en eert my, en gelooft de
Openbaaring, die ik u na beneden heb gezonden, welke de geene, die gy reeds hebt,
bekragtigt, en zyt niet de eersten, die ze niet gelooven. Zo verruilt ook niet myne
tekenen voor een geringen prys, en vreest my. Bekleedt de waarheid niet met ydelheid.
Verbergt ook niet de waarheid tegen uw eigen Geweeten. Neemt de gezette tyden des
gebeds waar, en voldoet de u in de wet gebooden aalmoezen, en bukt u met de geenen,
die zig nederbukken. Wilt gy den menschen beveelen, gerechtigheid te oefenen, en uwe
eige ziele vergeeten? Nogtans leest gy het boek der wet. Verstaat gy daarom niet?
Bidt om hulpe met volharding en gebeden. Dit is wel moejelyk, maar niet voor den
ootmoedigen, die ernstig bedenken, dat zy hunnen Heer vinden, en eindelyk tot hem
zullen komen. O kinderen Israëls, gedenkt aan myne genade, waarmede ik u begenadigd,
en dat ik u boven alle volken verkoozen heb. Vreest den dag, wanneer geene ziel voor
de andere zal voldoen; dan zal ook geene voorbede van hen aangenomen, noch ook eenige
vergelding ontvangen, of hen worden geholpen. Herdenkt, toen wy u van Pharao's volk
verlosten, welke u vreeslyk onderdrukten; zo doodden zy uwe kinderen van 't mannelyk
geslacht, en lieten hen, die van het vrouwelyk geslacht waren, in 't Leeven. Daarin
was eene groote beproeving van uwen Heer. En toen wy de zee voor u kliefden, en u
verlosten, en Pharao's volk lieten verdrinken, om dat gy toezaagt. En toen wy met
Moses 40 nachten gesprek hielden, toen naamt gy het kalf voor uwen God, en deedt
kwaad. Nogtans vergaven wy u naderhand, op dat gy mogelyk dankzeggen mogt. En toen wy
Moses het wetboek gaven, en het onderscheid tusschen goed en kwaad leerden, op dat gy
u mogt laaten regeeren. En toen Moses tot zyn volk zeide: o myn volk, voorwaar gy
hebt uwe eige zielen geschonden, dat gy het kalf voor uwen God hebt genomen. Daarom
bekeert u tot uwen Schepper, en doodt dezulken onder u, die zig aan zulk eene zonde
hebben schuldig gemaakt. Dit zal beter voor u zyn in 't aangezigt uwes Scheppers. En
hierop keerde hy zig tot u. Want hy is ligt te verzoenen, en vol barmhartigheid."

Uit het derde Hoofdstuk.
5260

5265

5270

5275

5280

5285

"God was het, die hoort en weet. Denkt aan de vrouw van Imran, (*) welke zeide:
Heere, waarlyk ik heb u, 't geen in myn lighaam is, verloofd, dat het tot uwen dienst
gewyd werde. Neem het daarom van my aan. Want gy zyt het, die hoort en weet. En als
ze daarvan verlost was, zeide zy: Heere, voorwaar ik heb een meisje voortgebragt,(en
God wilt wel, wat ze hadt voortgebragt,) en een jongetje is niet, als een meisje. Ik
heb ze Maria genoemd, en haar aan uwe bescherming aanbevolen, als mede wat van haar
zal voortkomen, tegen den Satan, die met steenen wierdt weggedreeven. Daarom nam haar
de Heere met eene genadige bewilliging aan, en liet eenen uitsteekenden tak van haar
uitspruiten. En Zacharias droeg zorg voor het kind. Zo dikwyls als Zacharias by haar
in de kamer ging, vondt hy ze altoos verzorgd, en zeide: o Maria, waar hebt gy dit
van daan? Zy antwoordde: dit is van God. Want God verzorgt, wien hy wil, zonder
maate. Toen riep Zacharias zynen Heere aan, zeggende: Heere, laat my van u een goeden
tak ontspruiten. Want gy zyt de verhoorder des gebeds. En de Engelen riepen hem, toen
hy in de kamer stondt en badt, en zeiden: waarlyk God belooft u eenen Zoon, met naame
Johannes, die 't woord getuigenis zal geeven, het welk van God komt: een eerwaardig
Perzoon, kuiser, en één van de rechtvaardige Propheeten. Hy antwoordde: Heere, hoe
zal ik eenen Zoon hebben, daar ik een hoogen ouderdom bereikt heb, en myne vrouw
onvrugtbaar is. De Engel zeide: zo doet God, 't geen hem behaagt. Zacharias
antwoordde: Heere, geef my een teken. De Engel zeide: uw teken zal zyn, dat gy, in 3
dagen, met geen mensch anders, dan door gebaarden spreeken zult. Denk aan uwen Heer
menigmaal, en prys hem 's avonds en 's morgens. En toen de Engelen zeiden: o Maria,
waarlyk God heeft u verkoozen en u gereinigd, en u boven alle vrouwen in de waereld
uitverkooren. O Maria, zy godsdienstig omtrent uwen Heer, en bid aan, en buig u met
hen, die zig weder buigen. Dit: is eene verborge geschiedenis. Wy openbaaren u
dezelve, of gy schoon niet tegenwoordig waart by hen, toen zy hunne staaven
inwierpen, om loten te werpen, wie de opvoeding van Maria zoude hebben. Zo waart gy
mede niet by hen, toen ze onderling streeden. Als de Engelen zeiden: o Maria, waarlyk
God zendt u goede boodschap, dat gy het woord baaren zult, het welk van hem. zelv'
uitgaat. Zyn naam zal Christus Jesus, de Zoon van Maria, aanbiddenswaardig in deze en
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de toekomende waereld, en één zyn van de geenen, welke Gods tegenwoordigheid,
naderen; en hy zal tot de menschen in de wieg spreeken, en wanneer hy opgewassen is;
en hy zal één van de Rechtvaardigen zyn. Zy antwoordde: Heere, hoe zal ik eenen Zoon
hebben, dewyl ik geenen man bekend hebbe. De Engel zeide: zo schept God, wat hem
behaagt. Wanneer hy iets besluit, dan zegt hy slegts: zy! dan is 't 'er. God zal hem
de schrift en wysheid en de wet en 't Euangelie leeren, en hem tot zyn' Apostel aan
de kinderen Israëls verordenen; en hy zal zeggen: waarlyk ik kome tot u met een teken
van uwen Heer. Want ik w?? voor uwe oogen van leem als de figuur eenes vogels maaken.
Alsdan wil ik het aanblaazen, zo zal het door de toelaating Gods een vogel worden. En
ik wil hem geneezen, die van zyne geboorte af blind is geweest; en de melaatsheid: en
ik wil door de toelaating Gods de dooden opwekken: en ik wil u voorzeggen, wat gy
eet, en wat gy als voorraad in uwe huizen bewaart. Waarlyk hierin zal een teken zyn
voor u, zoo gy gelooft. En ik kome, om de wet te bekragtigen, welke van my
geopenbaard is, en u een regtmaatig deel te vergunnen, van het geen u verbooden was,
en ik kome tot u met een teken van uwen Heer. Daarom vreest God, en gehoorzaamt my.
Waarlyk God is myn Heer uw Heeren. Daarom dient hem. Dit is de regte weg. Maar toen
Jesus hun ongeloof zag, zo zeide hy: wie willen myne helpers zyn voor God? De
Apostels antwoordden: wy willen de helpers Gods zyn. Wy gelooven aan God, en geef gy
ons getuigenis, dat wy waare geloovigen zyn. O Heere, wy gelooven, in het geen gy ons
na beneden gezonden hebt, en wy hebben uwen Apostel gevolgd. Schryf ons daarom neder
met hen, die van hem getuigen. En de Jooden bedagten eene list tegen hem, maar God
bedagt eene list tegen hen, en God is de beste ontdekker van listige aanslagen. Als
God zeide: o Jesus! waarlyk Ik wil u laaten sterven, en ik wil u tot my opneemen, en
u van de ongeloovigen ver??en: en ik zal de geenen, die u volgen, over de
ongeloovigen stellen tot den dag der opstanding: alsdan zult gy weder tot my keeren,
en ik wil dat geen, waarover gy oneenig zyt, tusschen u oordeelen. Maar de
ongeloovigen zal ik zo wel in deze waereld, als in de toekomende, met eene zwaare ??
bezoeken, en 'er zal niemand zyn, die hen kan helpen. Den geenen daarentegen die
gelooven;, én doen, wat regt is, zal hy hunne belooning geeven. Want God bemint hen
niet, die kwaad doen. Deze tekenen en deze verstandige vermaaning vernaaien wy u.
Waarlyk de gelykheid van Jesus in het aangezigte Gods is als de gelykheid van Adam,
Hy schiep hem uit het stof, en zeide tot hem: zy! en hy wierdt. Dit is de waarheid
van den Heere. Daarom zy niet één van hen, die twyfelen. En wie naar de kennis, die u
gegeeven is, zynentwege met u wil stryden, tot dezulken zeg: komt, laat ons onze
Zoonen en uwe Zoonen, en onze vrouwen en uwe vrouwen en ons zeiven en u zeiven
zamenroepen; alsdan laat ons verwenschingen gebruiken, en den vloek Gods op hen
leggen, die liegen. Waarlyk dit is eene echte Historie. En daar is geen God, dan God,
en God is almagtig en wys. Wanneer ze terugkeeren, kent God de kwaaddoeners best.
Zeg: o gy, die de schrift ontvangen hebt, komt tot eene regte beslissing tusschen ons
en u, dat wy niet nog iemand buiten God aanbidden, en by hem geen schepzel voegen; en
dat eenigen onzer niet de anderen voor Heeren behalven God aanneemen. Maar keeren zy
terug, zo zeg: geeft getuigenis, dat wy waare geloovigen zyn. O Gy, wien de schrift
is gegeeven, waarom twist gy wegens Abraham, daar de wet en het Euangelie niet
eerder, dan na zyn' tyd, na beneden is gezonden? Versta'at gy nogtans niet? Ziet, gy
zyt de geenen, die wegens dat geen strydt, waarvan gy eenige kennis hebt. Waarom
strydt gy dan wegens het geen, waarvan gy geene kennis hebt. God weet, maar gy weet
niets. Abraham was noch een Jood, noch een Christen; maar hy was één van den waaren
Godsdienst, die zig aan God hadt overgegeeven, en niet uit het getal der
afgodendienaaren. Waarlyk de menschen, die Abraham naast bestaan, zyn de geenen, die
hem navolgen; en deze Propheet en zy, die in hem gelooven. God is de beschermheer der
geloovigen."

Uit het achtste Hoofdstuk.
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"Waarlyk het slegtste vee in Gods oogen zyn de geenen, die verstokte ongeloovigen
zyn, en niet willen gelooven. Wanneer gy dezulken, die zig met u in een verbond
inlaaten, en vervolgens, by elke bekwaame gelegenheid, hun verbond wêer breeken, en
God niet vreezen, in den oorlog krygt; zo maak ze tot een voorbeeld, en verstrooy ook
de geenen, die na hen zullen komen, ten einde zy gewaarschouwd mogen worden. Of
wanneer gy van een volk verraadery ducht, zo werp hen hun verbond met eene zelfde
behandeling weder terug. Want God bemint de verraaders niet, en denk niet, dat de
ongeloovigen Gods wraak ontvlooden zyn. Want zy zullen Gods magt niet verzwakken.
Maakt daarom zulke sterke krygstoerustingen tegen hen, als mogelyk is, met troepen en
ruiters, waar door gy Gods vyanden en uwen vyanden, mitsgaders andere ongeloovigen
naast hen, die gy niet, maar God heel wel kent, schrik moogt aanjaagen. En wat gy ter
verdediginge van den dienst Gods te koste legt, dat zal u alles wêer betaald, en u in
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't minste niet kwalyk worden genomen. En wanneer ze tot vrede geneigd zyn, zo laat
'er u ook genegen toe vinden, en stel uw vertrouwen op God. Want hy is het, die hoort
en verstaat. Maar wanneer zy u zoeken te bedriegen, dan zal God uwe bescherming zyn.
Hy is het, die u met zyne hulp en met die der geloovigen gesterkt en hunne harten
heeft verëenigd. En wanneer gy allen rykdom, die in de waereld is, daaraan bestecd
hadt, dan hadt gy egter hunne harten niet kunnen verëenigen. Maar God verëenigde ze.
Want hy is magtig en wys. O Propheet! God is uwe bescherming en uw bystand, en zulk
een van de waare geloovigen, die u volgen. O Propheet, moedig de geloovigen ten
oorlog aan."

Uit het drie en dertigste Hoofdstuk.

"O waare geloovigen, wanneer gy vrouwen trouwt, die geloovige zyn, en ze vervolgens
verstoot, vóór dat gy ze hebt aangeraakt; dan is u geen zekere tyd voorgeschreeven,
welken gy na haare scheiding omtrent haar moet vervullen; maar geeft haar een
geschenk, en laat ze vrywillig met een eerzaam ontslag gaan. O Propheet, wy hebben u
uwe vrouwen vergund, welke gy haaren lyftogt hebt gegeeven, alsmede de slaavinnen,
die uwe regte hand bezit van den buit, welken u God heeft verleend; en de dochters
uwes Neefs en de dogters uwer Nichten, beide aan uwes Vaders zyde en aan uwer Moeder
zyde, die met u van Mekka zyn gevlooden, en elke geloovige vrouw, wanneer ze zig aan
den Propheet zelve overgeeft; ingeval ze de Propheet tot eene vrouw begeert te
neemen. Dit is eene u boven de andere waare geloovigen byzonder toegestaane vryheid.
Wy weeten, dat wy hen om hunne vrouwen en om hunne slaaven, die hunne regte hand
bezit, hebben geopenbaard, op dat het u als geene ondeugd werde uitgelegd, wanneer gy
u van de u verleende vryheid bedient. Want God is genadig en barmhartig. Gy moogt
zodanige van uwe vrouwen, welke de beurt treft, dat ze tot uw bed geroepen mogten
worden, naar welgevallen ter zyde stellen, en die geene by u neemen, welke u best
behaagt, en de geene, die gy te vooren hebt verstooten, en het zal geene ondeugd van
u zyn. Dit zal ligter zyn, op dat ze volkomen tevreden en niet bedroefd, maar met het
geen gy elk eene geeven zult, wél vernoegd zyn mogen: God weet alles, wat in uw hart
omgaat, en God is alweetend en genadig. Het zal u niet vry staan, andere tot vrouwen
naderhand te neemen, noch ook eenige van uwe vrouwen tegen haar te verruilen, of u
schoon haare fraayheid mogt behaagen: uitgenomen de slaavinnen, die uwe regte hand
bezitten zal: en God ziet alle dingen. O waare, geloovige gaa niet in des Propheeten
huizen, ten ware, dat het u geoorloofd was, spys met hem te eeten, zonder zyn gelegen
tyd te hebben afgewagt: maar, wanneer gy wordt genoodigd, gaat alsdan binnen, en,
wanneer gy gespysd hebt, gaat dan wêer heen, en blyft niet daar, om u in een
vertrouwd gesprek in te laaten; want dit verveelt den Propheet. Hy schaamt zig, u te
beveelen weg te gaan. Maar God schaamt zig geenszins over de waarheid. En, wanneer gy
mogelyk van des Propheets vrouwen iets wilt hebben, of begeert te erlangen; eischt
dit dan agter een dekkleed van haar. Dit zal voor uwe harten en haare harten reiner
wezen. Zo is 't ook niet betaamelyk, dat gy den Apostel Gods ongenoegen veroorzaakt,
of zyne vrouwen na hem in eeuwigheid trouwt; want dit zoude iets verfoejelyks zyn in
de oogen Gods. Gy moogt nu eene zaak openlyk verbreiden, of ze verbergen, zo weet
nogtans God waarlyk alle dingen. Het zal geene ondeugd van haar zyn, wat haare
Vaders, of haare Zoonen, of haare broeders, of haare broederszoonen, of haare
zusterszoonen, of haare vrouwen, of de slaaven, die haare regte hand bezit, betreft,
zoo ze ongedekt met haar spreeken: en vreest gy God want God is getuige van alle
dingen."

Uit het twee en zestigste Hoofdstuk, de verzameling, onder den Titel,
te Medina geopenbaard.

"In den naam des aller barmhartigsten Gods!
"Alles, wat in den Hemel en op de aarde is, looft God, den Koning, den Heiligen, den
Magtigen, den Wyzen. Hy is het, die midden onder de ongeleerde Arabiërs eenen Apostel
uit het midden hunner heeft verwekt, om hen zyne tekenen te vernaaien??, en ze te
reinigen, en ze de schrift en de wysheid te leeren; daar ze voorheen, gewis, in eene
openbaare dwaaling staken; en anderen hunner zyn door de aanneeming des geloofs nog
niet daartoe gekomen, of ze schoon ook nog ten welbehaagelyken tyde Gods bekeerd
zullen worden. Want hy is magtig en wys. Dit is Gods vrye genade; hy verleent
dezelve, wien hy wil. En God is met groote milddaadigheid begaafd. De gelykheid der
geenen, die met het houden der wet bezwaard waren, en ze egter niet hielden, is als
de gelykheid van een Ezel, die met boeken is belaaden. Hoe veragtelyk is de gelykheid
des volks, het welk Gods tekenen van valschheid beschuldigt! en God regeert het
onrechtvaardige volk niet. Zeg: o gy, die den joodschen Godsdienst volgt, wanneer gy
voorgeeft, dat gy Gods vrienden zyt boven andere menschen, zo wenscht den dood,
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wanneer gy waarheid spreekt, maar zy zullen dien nooit Wenschen, wegens het geen
hunne handen voor hen hebben heen gezonden. En God kent de onrechtvaardigen zeer wél.
Zeg: waarlyk de dood, voor wien gy vliedt, zal u gewis genoeg ontmoeten: alsdan zult
gy voor hem gebragt worden, welke zo wel weet, wat verborgen, als wat ontdekt is, en
hy zal u aanwyzen, wat gy hebt gedaan."
(*) Dit hoofdstuk gebruiken de Mahometaanen, als de Christenen het Onze Vader.
(*) De Engel, die daar door, volgens Mahomets gronden, de Duivel is geworden.
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(*) Is, naar het gevoelen der Mahometaanen, de Vader der Maagd Maria.

§. XXVII. Van de verscheide Secten onder de Mahometaanen. (*)

Het scheelt heel veel, dat de Mahomedaanen in het geloof eenstemmig zouden zyn: dewyl
geen Godsdienst meerder Secten heeft, dan zy onder zig tellen, Mahomed zelf heeft
willen voorzeggen, dat in zyne Leer wel 70 Secten zouden ontstaan; maar de Turken
zelve belyden, dat 'er meer waren, en zy houden zig ook dit voor geene schande. Het
partyt rekken greep reeds stand in zyn' tyd, maar het vermeerderde en vergrootte zig
in zyne opvolgers. De grootste scheuring maaken de Sunniten en Schyïten, De Sunniten
hebben hunnen naam van het Arabisch woord, Sunnah of Sunnet, het welk de tweede of
mondelinge wet betekent, die door den Wetgeever niet opgetekend, maar eeniglyk uit
zyne redenen en daaden afgeleid, en door de overlevering van geloofwaardige perzoonen
bewaard is. Deze Sunnah is voor het grootste gedeelte der Mahomedaanen verpligtend,
en dient hen, even als den Jooden de Mischna, en den Roomschen de Traditien??
oververleveringen, tot een regel des geloofs en Leevens. De Turken, Tartaaren,
Arabiers en Africeaanen neemen ze meestal aan. Doch daardoor zyn ze 't geenszins in
den Godsdienst volkomen eens, en de Tartaaren, by voorbeeld, worden van de Turken
voor ketters gehouden. (*)
De Schyiten hebben hunnen naam van het Arabisch woord Schiah of Eschya't, het welk in
't algemeen een' hoop zamen verëenigde menschen, of een byzondere Godsdienst-party te
kennen geeft. De orthodoxe Mahomedaanen die hun, geloof Sunnah noemen, geeven den
naam Schiah die party, welke aanhangers van Ali zyn, en menige byzondere gebruiken en
gevoelens hebben. Een Schyït is dus de tegenparty van den Sunnit, en het voornaame
onderscheid tusschen beide bestaat daarin, dat de eerste gelooft en belydt, dat de
Opper-Imamat, dat is, alle geestelyke en waereldlyke magt over de Mahomedaanen,
volgens het Godlyk recht, Ali en deszelfs nakomelingen toekome. De Persiaanen en ten
deele ook de Mogolers zyn Schyiten, welke wêer in verscheide Secten zyn verdeeld.
Alle deze Secten zyn zeer vyandig tegen elkander gezind. Daaruit zyn zeer veele
vervolgingen ontstaan, en de oorlogen vry bloedig geweest. Doch alle komen daarin
overeen, dat ze Muhammed voor Gods laatsten Propheet houden, wien elk een, wil hy
zalig worden, volgen moet, en dat ze deszelfs Koran voor de verpligtende Openbaaring
Gods houden. Zy begeeren den naam van Muzelmannen, dat is, Regtzinnigen. Wanneer dus
Christenen hen dezen naam geeven; dan weeten zy of niet, wat hy betekene, of zy
verklaaren zig daar door zelve voor Onregtzinnigen of Ongeloovigen.
Veele Mahomedaanen, vooral in Arabië en op de meer in een prakticaal, dan beschouwend
soort. Doch in het laatst geval hebben ze rede, zeer op hunne hoede te zyn, en zig
stil te houden.
(*) Nopens deze Secten geeven de hierby gevoegde lysten de duidelykste onderregting.
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(*) De Tartaaren, inzonderheid de Kasansche, Astrakansche, Nogaeische en Cirkasische, worden
van de Turken niet voor strenge waarneemers der wet gehouden. Maar de Tartaaren in de Krim,
als welke de beschaafdste zyn, worden voor zo orthodox gehouden, als de Turken zelve. Over het
algemeen is het in Turkye tot de Orthodoxie noegzaam, wanneer slegts de Landsheer en de
Wetgeleerden orthodoxe grondbeginzels voeden, om dat 'er de geheel na?? naar beöordeeld en
geschat wordt.

§. XXVIII. Voornaame inhoud van den Mahomedaanschen Godsdienst.
Veelen pleegen wel van den Turkschen Godsdienst te spreeken; maar dit is even zo
verkeerd, als of men van den duitschen of franschen Godsdienst wilde spreeken. Men
moest dus eigenlyk den Mahomedaanschen Godsdienst zeggen, welken de Turken belyden;
en wel als Sunniten, welke uitdrukking in den voorgaanden Paragraaf is verklaard. Men
mogt wel denken, dat 'er in het Mahomedaandom geene Secten konden wezen, gemerkt hen
de geschillen over den Gods dien ??t zeer scherp verbooden zyn; maar, volgens den
voorigen Paragraaf, zyn 'er by hen evenwel meer, dan in andere Godsdiensten. Dit
geeft inmiddels onder Mahomedaanen van eenerleie Secte aanleiding tot een geheel
byzonder soort van gesprekken in gezelschappen over zaaken van Godsdienst. In plaats
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dat by anderen over de laatste, wegens de verschillende gevoelens, heftige
woordenwisselingen ontstaan, en de reden voor en tegen dezelve worden bygebragt; zo
gaat het daaromtrent by de Mahomedaanen veel bedaarder toe. Al heeft iemand zelfs de
spoorloos te gevoelens voorgesteld, egter wéerspreekt hem niemand, maar de één
betuigt met eene hoofdknikking zyne goedkeuring - een ander meteen ??um zyne
verwondering; een derde met een stilzwygen zyne onverschilligheid: mogelyk komt kort
daarna het juiste tegendeel voor den dag, en deszelfs voorstellen heeft een zelfde
gedrag van alle aanwezenden te wagten. In Turkye gedoogd men geene verdeeldheid in de
eens aangenomen Godsdiensten, om dat 'er de Overheid gevaar voor den Staat by ducht.
Uit dien hoofde vergund men ook onder de Mahomedaanen geene Synoden en Godsdienstgesprekken; maar men laat liever elk een' in onkunde, om zig niet in zyne gevoelens
verdeeld te zien. Dit ondersteld zynde, moeten nu hunne gekosstukken nader overwoogen
worden.
Dé bronnen hunner Godsdienst-kennis verdienen de eerste plaats. Dewyl in Muhammeds
tyden, by de Jooden niet alleen, maar ook by de Christenen een groote menigte
apocryphe boeken wierdt gevonden; zo heeft hy een groot getal van Godlyke
Openbaaringen aan deze en geene Heilige Mannen, als Adam, Seth, Henoch, Abraham enz.
toegeschreeven. Inzonderheid wordt het O. en N. Testament geroemd, (*) en eenige
deelen daarvan, vooral Davids Psalmen en de Euangelien, worden ook nog wel van de
Mahomedaanen met eerbied geleezen. Doch wordt daarby voorgegeeven, dat de Bybel door
de Jooden en Christenen vervalscht, en in plaats daarvan de Koran door Muhammed, als
het zegel aller Godlyke Openbaringen, bekend gemaakt zy; dat men zig daaraan eeniglyk
houden, en daarby alle overige ontbeeren kunne. Uit den Koran derhalve, en de
aangenomen overleveringen, van Muhammeds eerste helpers en aanhangers, by voorbeeld
Abubekker, Omar, Othman, Aly enz. voortkomende, moet de Mahomedaansche Godsdienst
worden geleerd. Maar hoe onzeker zyn deze twee bronnen? De verwarring, waarin een
Chaos van Godlyke, burgers?? en historische dingen in den Koran voorgedraagen wordt;
de afgebroken en gezwollen styl, waarin de zaaken worden voorgesteld, laaten
geenszins toe, een zekeren zin, die in de woorden legt, of 'er uit afgeleid wordt, op
te maaken, maar slegts te gissen en te raaden. De Traditien of overleveringen zyn met
nog meerder duisternis bedekt.
Eenige botte Vrygeesten, maar welke nogtans van Turken en Mahomedaanen hebben
gehoord, zyn van gevoelen geweest, dat men in den Christelyken Godsdienst zeer veele
geloofsstukken, en daarentegen in den Mahomedaanschen slegts weinige hebbe, en wel
daarom, om dat de laatste niet dan deze korte belydenis voorschryve: ik geloove, dat
buiten God geen God, en dat Muhammed zyn Propheet is. Men moet bekennen, zoomen dit
naar de woorden opvat, dat ze kort genoeg is; doch eene even zo korte kan men van den
Christelyken Godsdienst doen. Maar neemt men het, zo als 't dan billyk moet genomen
worden, naar den zin en de meening; dan wordt deze belydenis zo wydloopig, dat men
'er geen einde aan vindt: want te bewyzen, Muhammed is een Propheet Gods, en uit eene
aangenomen waarheid dezer voor eeuwig onbewyzelyke stelling het Godsdienst-stelzel af
te leiden, wat 'er natuurlyk uit zoude volgen, leidt tot oneindige wydloopigheden op.
— De Mahomedaanen zyn strenge verdedigers der Eenheid van Gods W?zen, en dit legt in
't voorafgaand formuliar der belydenisse, het welk van de Moskeën uitgeroepen wordt,
om de uure des gebeds aan te wyzen. Het enkele woord, God, is hen zo eerwaardig, dat
ze daarby de hand aan het voorhoofd leggen, en zy andere Gezindheden kunnen beweegen,
om Gods naam niet te ontheiligen. Hieromtrent gaan zy zo verre, dat ze geen
beschreeven papier op den grond laaten leggen, of tot gemeene dingen gebruiken, uit
vreeze, dat het woord, God, 'erop mogt staan, maar het bewaaren, of in reeten en
scheuren steeken, op dat het niet met voeten getrapt werde. Men vindt geen grootere
vyanden van den heeldendienst, dan hen, en daarom houden ze die Christenen, welke de
beelden aanbidden, niet veel beter, dan voor Heidenen. Van Gods eigenschappen hebben
zy zeer verheve denkbeelden, doch meer van de zo genoemde natuurlyke, dan zedelyke.
Zo denken zy van de almagt, by voorbeeld,, veel beter en verhevener, dan van Gods
heiligheid, wil, rechtvaardigheid en goedheid. De verborgenheid der H. Drieëenheid
bestryden zy heftig, om dat zy ze voor een Veelgodendom houden, dewyl hen daaromtrent
eene trouwe onderregting ontbreekt. Nopens den Perzoon van Jesus Christus hebben ze
niet dezelfde gedagten. Veelen stellen Muhammed slegts daarom boven hem, om dat die
Gods laatste Propheet naar hun oordeel ware, en dus gehoord moest worden. De Koran
kon van hem geen ander bericht geeven, dan het welk met de wangevoelens der
toenmaalige Onregtzinnigen overeenkwam. Muhammed beroept zig op hem, als op den
geen', die vóór hem Wonderen gedaan hadt, en om wiens wille de waereld hem moest
gehoorzaamen, om dat hy van hem hadt getuigd. Jesus Christus wordt zelfs Gods Geest
genoemd; eene uitdrukking, welke den Mahomedaanen onbeantwoordelyk is gebleeven,
wanneer men 'er dit besluit tegen hen uit opgemaakt heeft: wie Gods Geest is; die
moet tot God behooren, of eens-wezens met Hem zyn, gevolglyk ook Jesus Christus. Zy
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eeren dus in hem ook niet den Veldoffer des menschdoms. Van de Heiligen hebben zy
zulke begrippen, welke te kennen geeven, dat zy hen als een soort van voorbidders
aanmerken; want zy doen bedevaarten na derzelver graven, bidden over de laatste, enz.
De scheppinge der waereld, zo als de Bybel ze meldt, en de inrigting der Hemelsche en
waereldsche lighaamen hebben zy, door kindderagtige en belagchelyke fabelen,
mismaakt. Even als Gods raadsbesluiten, in hunne voord dragten, een mengelmoes van
groote en wallis?? schape ongerymdheden zyn; zo zal de Leer van Gods Voorzienigheid
van het blinde noodlot der Heidenen by hen niet veel verschillen. Zy noemen het
Kismeth. En, wanneer dit woord uit hunnen mond gaat; dan is dit even zo veel, als of
een Heidensch Dichter van de Parcae óf Schikgodinnen spreekt. By hen wordt, daar
door, bykans de menschlyke vryheid vernietigd, en zy denken, dat, even als, hen,
zonder hun zoeken, het bestemde geluk toekomen moet, zy ook, by alle voorzigttigheid,
het over hen beschooren ongeluk niet konden ontloopen.
- Van de Engelen hebben zy, behalven de doch zeer vervalschte, bybelsche berichten,
eene menigte van verdigtselen, die beter voor de ipinkarhers??, dan dit werk voegen.
Dat ze meenen, dat God veele Openbaaringen op allerlei tyden gegeeven heeft, is
vooraf opgemerkt. Zy verbeelden zig, dat dit geschied zy om dat God zynen Wil dikwyls
verandert, en door nieuwe Openbaaringen de oude ophelderd. Weshalven 't ons niet moet
bevremden, dat het getal der Propheeten by hen over de honderd duizend gaat, al is
het dat zy nopens de bepaalinge derzelven onderling verschillen.
Raakende hunne Zedenleer zullen, vervolgens, nog menige gevallen voorkomen. Zy wordt
by hen in geen verband, maar slegts in verstrooide spreuken voorgedraagen. Een goed
gedeelte daarvan is uit de voorschriften der H. Schrift, inzonderheid Jesus redenen
ontleend, van welken zy nog meerder Wonderen, dan in den Bybel staan, vernaa??en.
Deze zyn goed; maar de rest, die Mahomed 'er by heeft gedaan, verraadt zynen
dweepigen en bedriegelyken uitvinder. En wat kan men van eene Zedenleer verwagten,
welke den mensch niet eene geheele bekeering aanbeveelt, hem daaromtrent onderregt,
en 'er de noodige kragten toe mededeelt, maar 't enkel en alleen by voorstellen eener
uiterlyke veranderinge laat berusten. De toekomende staat na dit Leeven is hen, doch
met veel bygeloof, niet onbekend. Zy gelooven eene opstanding der dooden; een oordeel
over de waereld, wiens duurzaamheid de Koran op zeer veele jaaren, te weeten tot
duizend en vyftig duizend bepaalt, en zig dus daaromtrent zelf tegenspreekt; eene
vergelding naar de verscheide werken; de verkwikking der Rechtvaardigen in 't
Paradys, die egter, volgens de beschryving in den Koran, byna in het genot van
vleeschlyke vermaaken wordt gesteld, en na eene voorafgegaane verzoening der zonden
in de Hel plaats hebben zal; en eindelyk gelooven zy de helsche straffen der
godloozen.
Reland, die een ontwerp van den Mahomedaanschen Godsdienst, vooral naar het stelzel
der Sunniten, heeft gemaakt, wordt van de Geleerden beschuldigd, denzelven, door de
verzagtinge van harde plaatzen, en door eene best mogelyk rekkelyke verklaaring der
onverduwelyke uitspraaken des Korans, op de beste zyde te hebben voorgesteld. Dit
moet niemand, die de natuur des menschen kent, vremd voorkomen. By het geen men
pryzen en verdedigen wil, ontbreekt nooit de schyn. Men stelt alsdan perzoonen en
zaaken voor, niet zo als zy werklyk zyn, maar zo als ze naar onze denkbeelden moesten
wezen. Daarby loopt een gedeelte in eene onbehoorlyke verheffing, en een ander in
veragting uit; en zo wordt, menigmaal, de waarheid, buiten haare schuld, verminderd,
en de onwaarheid zonder rede opgeschikt. Dit laat zig ligt op Reland overbrengen.
Even als volgens Bossüet de Roomsche Godsdienst niet die geen is, zo als hy hem
opschikt, maar zo als hy van anderen beschouwd moet worden; zo is het ook met Reland,
ten opzigte van den Mahomedaanschen Godsdienst.
Behalven de vooraf gemelde geloofsstukken, vindt 'er nog een menigte van
godsdienstige gebruiken plaats, die even zo noodwendig, als geene worden aangemerkt,
welke men als het practicaale?? gedeelte derzelve kan beschouwen, en die vervolgens
geboekt zullen worden.
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(*) Wat de agting betreft, die veele Mahomedaanen voor den Bybel hebben; daaromtrent komt my
een byzonder voorbeeld van een Arabisch Taalmeester uit Damascus te binnen. Deze las het N.
Testament zo aandagtig, als of by een Christen geweest ware, en liet by den naam Jesus, byna
altoos, een soort van eerbied blyken.
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§. XXIX. Godsdienst-gebruiken der Mahomedaanen.
5615

Men zal, by eene geringe kennis, kunnen bemerken, dat alle valsche Godsdiensten de
zaligheid hunner aanhangeren op de werkheiligheid bouwen, of hen dezelve belooven,
zoo ze slegts de uiterlyke Godsdienst-pligten in een zekere maate beleeven. Dit vindt
by de Mahomedaanen in den hoogsten graad plaats. Eene menigte in 't O. Testament
gebooden, maar meestal willekeurige godsdienstige werken zal hen den weg tot het
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Paradys baanen.
De besnyding wordt by hen voor het onderscheidings-teken gehouden, waardoor de
geloovigen het Mahomedaandom worden ingelyfd. Zy is wel in den Koran niet belast;
maar wordt evenwel in navolginge van Muhammed, welke besneeden zoude geweest zyn,
stipt onderhouden. Aan de Jongens wordt ze, gemeenlyk, van het zevende jaar af, en by
eenige verhinderingen tot het 15 jaar toe verrigt; maar aan de Afvalligen voort na
den afval. De plaats zo wel, als de tyd, mitsgaders de perzoon, die ze verrigt, is
aan de willekeur der Ouderen of Voogden overgelaaten. De besnyding der Jooden wordt
voor wettig gehouden; des de Afvalligen uit dezen niet wêer besneeden, maar eeniglyk
verpligt worden, onder den opgestoken wysvinger, het kort Mahomedaansch geloofsformulier uit te spreeken. Zy geschiedt anders met groote plegtigheden, vooral by
kinderen van voornaame Ouders, welke vooraf, in eenen kostelyken opschik, in de
steden of op de dorpen te paard rond gevoerd worden; en het wordt voor een goed werk
gehouden, wanneer een ryke Vader de Zoonen van arme Ouders te gelyk mede laat
besnyden, welke zig ook onder het staatig gevolg zyns Zoons bevinden. Zy wordt in de
huizen verrigt. By de besnyding pleegen de Voornaamen muziek te laaten speelen, op
dat de kinders worden aangemoedigd, en hun geschrei van de aanwezenden niet worde
gehoord. Deze laatsten worden deftig onthaald; ook wordt 'er eenig vee, als
slagtoffers, onder het uitroepen des naams Allah (God) gedood, en 't vleesch daarvan,
met aanbeveeling van voorbede, onder de armen Uitgedeeld. Den naam krygen de kinders
niet by de besnydenis, welke zig buiten dat alleen tot de zoonen uitstrekt, maar van
den Vader, voort na de geboorte.
'T gebed wordt by hen voor een noodzaakelyken pligt gehouden. Volgens den Koran moet
het driemaal op een' dag geschieden, kort vóór den opgang der zon, omtrent 2 uuren
vóór dat de zon ondergaat, en even zo veel tyd daarna, De Mahomedaanen worden
daartoe, in plaats van Klokken, door de Priesters genoodigd, welke van de Torens der
Moskeën, of, wanneer die geene hebben, naast dezelve, van eene verheve plaats,
volgens de 4 lugtstreeken, uitroepen; God is groot / Buiten God is 'er geen God, en
Muhammed is zyn, Propheet! Dit tweemaal uitgeroepen zynde, wordt 'er by gevoegd: komt
gy volken tot de plaats der rujie en waarheid?? komt tot de vryplaats der zaligheid,
Dit teken tot het openbaar gebed wordt genoemd Efany en wordt vrydag agtmaal, maar op
de andere dagen vyfmaal gegeeven. Op vrydag geschiedt het tot den plegtigen
Eerdienst, twee uuren vóór den middag.
Driemaal 's daags te bidden zoude God Muhammed hebben belast; maar vyfmaal het te
doen gelastte hy, als een voorgewend Propheet Gods. En men zal niet ligt een'
Mahomedaan vinden, die niet vyfmaal, te weeten behalven op de voorgemelde tyden, nog
op den middag, en in het eerste vierde gedeelte van den nacht, zal bidden. Wie nu in
plaatzen woont, begeeft zig in de Moskeën; die op het veld is, zoekt eene groene
plaats uit; en wie op paarden, ezels en kameelen rydt, die klimt af, om zig tot het
gebed te schikken. Hierop volgt, nog vóór 't gebed, eene zuivering en wassching met
water, om zig als van zonden te reinigen, het welk de Turken Abdefi noemen; of, zoo
'er geen water by de hand is, het wryven van het voorhoofd en de handen met stof. Te
weeten by gewoone misslagen is het by hen toereikend, de voeten, de armen tot aan de
elleboogen, den hals, het aangezigt tot agter de ooren, de oogen, den mond en de
schaamdeelen te wasschen; maar by zwaare misdaaden moet het gansche lighaam worden
gewasschen. Hierom heeft de werkheiligheid op de heerenwegen, waar het maar mogelyk
is, fonteinen en waterleidingen aangelegd, op dat zig ook de reizigers daarvan tot
hunne gebeds-oefening kunnen bedienen. 'T is in de daad stigtelyk, ten tyde van zulk
een gebed eene menigte van reizigers en werkers op het land in hunne devotie te zien.
Het aangezigt moet, onder het bidden, naar den Tempel van Mekka zyn gerigt; want,
hoewel Muhammed, allereerst, de rigting van het aangezigt naar eene zekere streek ten
eenemaal vernietigde, hy veranderde egter, om de ??, hy hunne bygeloovige hoogagting
voor den Tempel, te winnen, van gedagten. De lighaamshoudingen verwisselen, onder het
bidden, zeer dikwyls. Aanvanglyk worden de handen ten Hemel opgeheven, en hierop
laaten zy ze zakken, houdende haar voor den onderbuik, in die gestalte, als de
slaaven voor hunne Heeren staan. Voorts wordt het lighaam voorover geboogen, en de
handen worden daarby aan de kniën gelegd; maar, na dat men zig vervolgens weder
opgeregt, en alsdan op de aarde nedergeknield heeft, zit de biddende op de agter zig
uitgestrekte beenen, en eindelyk werpt hy zig zo in de langte neder, dat zelfs het
hoofd den grond raakt. Met terzydestelling van deze, naar hun oordeel gewigtige
gebaarden, hebben zy eenen stelregel des gebeds, naamlyk dat men zig voor vremde
gedagten wagten, en byaldien die iemand in de devotie hebben gestoord, het gebed van
vooren af wêer moet beginnen; een stelregel, welken de Christenen ook wel dienden op
te volgen. Buiten dat beschaamen zy dezen mede in de vrymoedigheid, waarmede zy, in
deze meestendeels zeer nedrige lighaams-houdingen, aan alle plaatzen, en in het byzyn
van allerlei menschen, zonder agterhouding bidden, daar wy ons wegens het gebed, en
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vooral gepaster gebaarden daarby, menigmaal, valschlyk schaamen. Doch men weet, by de
aangebooren bedorvenheid, in alle Godsdiensten het goede te misbruiken. Is iemand
hunner in gezelschap en onderhandelingen, die hem niet aanstaan; dan wendt hy het
gebed voor, en breekt af, heen gaande, naar dat het hem goeddunkt. 'T gebed, zoo het
niet wordt gedaan in de Moskeën, is zeer kort, en duurt slegts eenige minuten.
By den openbaaren Eerdienst dulden de Mahomedaanen geen Muziek, om dezelfde rede,
welke zy voorgeeven, waarom ze geene klokken op de torens der Moskeün lyden. Zy zyn
van oordeel, dat God alleen met menschenstemmen moet geëerd worden. Hieromtrent vindt
slegts eene eenige uitzondering plaats by de Monniken, welke men Draajers noemt. Op
de werkdagen bestaat hy eeniglyk in de vooraf gemelde gebeds-oefening, welke in de
Moskeën daarom langer duurt, om dat daarby ook een kapittel uit den Koran
voorgeleezen wordt; doch in den tyd van een kwartier uurs, ook wel in ?? of 12
minuten is alles geëindigd. De Vrydag is, eigenlyk, hun Heilige dag, en by het
onderzoek der reden, waarom hem Muhammed gekoozen hebbe, is, behalven, dat die dag,
te vooren reeds, voor de godsdienstige vergaderingen der Arabiërs geschikt was, deze
wel de voornaamste, dat hy zynen Godsdienst, daar door, van de Christenen en Jooden
wilde onderscheiden; alhoewel de Mahomedaanen beweeren, dat zulks deswegen zy
geschied, om dat Muhammed, op zulken dag, van Mekka naar Medina heeft moeten vlugten.
Alsdan duurt de Eerdienst wel drie kwartier uurs. Behalven de gebeden en het
voorleezen van stukken uit den Koran worden nog, aan grooter3 plaatzen, preeken
gedaan, by welke, in plaats van de voorstellen zedekundig en nadruklyk in te rigten,
deze meestal over waereldlyke zaaken, staatkundige voorvallen, slegt weer, oorlogen
enz. zouden gaan, en met zo onvoorzigtige uitdrukkingen, dat eenvouwdige gemoederen
meer tot losbandige onderwerpen opgeleid, en daartoe aangezet, dan 'er van
afgeschrikt en terug gehouden wierden; ten ware een Dweeper of Geest dryver,
dergelyken in de warme landen steeds zyn geweest en nog zyn, eene overmaatige en
buitenspoorige Zedenleer nopens de heiligheid eener volstrekte armoede, eene dweepige
inkeering in God, het nut der aalmoezen, bedevaarten, aslegging en verzaaking van het
menschelyk verstand enz. voordroeg. Den Christenen en Jooden is het, op leevensstraf
of onder gevaar van dwang tot het Mahomedaandom, verbooden, daarby tegenwoordig te
zyn. Ook mag het vrouwelyk geslacht niet te gelyk met 't mannelyk daarby verschynen.
Anders zyn ze daaromtrent zeer stipt, en de Keizer zelf verzuimt geen' Vrydag, om zig
naar deze of geene Moskee openlyk te begeeven. Buiten deze langere godsdienstoefening is de Vrydag byna gelyk met de werkdagen. De Voornaamen besteeden hem tot
bezoeken, wandelingen en andere vermaaken: een verwyt, dat men den Christenen,
dikwyls, wegens het vieren van den Zondag doet! de Koopman gaat aan zynen handel, en
de gemeene man aan zyn handwerk. De reiziger te water en te land stelt, indien het
mogelyk is, zyne reis tot vrydag uit, en aanvaardt ze, wanneer hy uit de Moskee komt.
(*) Voor 't overige zyn 'er nog buitengewoone Eerdiensten op hunne feesten
vastendagen. Het Vasten is, by de Mahomedaanen, insgelyks, een zeer verpligtend
geloofsstuk. Daar zyn vastgestelde en vrywillige Vasten. Van 't eerste soort is die
geen, het welke in de maand Ramasan valt, 't voornaamste. Deze valt niet altoos in 't
zelfde jaargetyde, maar verschuift hy de kortere jaaren der Turken, jaarlyks, elf
dagen, zo dat de Ramasan, binnen 33 jaaren, in alle jaargetyden valt. Omtrent dezen
Vasten is het zonderling gelegen: want overdag mag men noch iets droog, noch nat
gebruiken; maar, zo dra de starren aan den Hemel zigtbaar worden, tot den tyd toe,
dat ze verdwynen, haalt elk een zyne schade in eeten en drinken in, zonder in de
soorten van spyzen een onderscheid te maaken. Des wordt de nacht alleen in den dag,
en de dag in den nacht veranderd. De omgang boven aan de Minnarets is alsdan met een
zeker soort van lantaarnen verlicht, ter aanwyzinge, dat het de geoorloofde tyd is
tot den maaltyd, welken zy na het gedaan gebed in de Moskeën doen. De reizigers en
zieken zyn 'er wel van uitgezonderd; maar daar voor moeten zy, naderhand, op een
anderen tyd vasten. Valt dit Vasten in de heete maanden by de lange dagen; dan is
het, vooral voor de werklieden, zeer lastig. Voor 't overige kan de overtreeding
dezes Vastens ook door het spyzigen van een armen worden goed gemaakt. Eindigt het by
den ondergang der Zon op den laatsten dag; dan zyn de vreugdebedryven ongelooflyk. —
Op den dag na den Ramasan neemt de zogenoemde Beyram, of het Offer-feest zyn begin.
Op dit feest moeten de Radja, of zulke onderdaanen, die niet van den Mahomedaanschen
Godsdienst zyn, den voornaamen Turken, met welken zy gemeenschap houden, geschenken
geeven, even als ook de Europeërs den Grooten der Porte, alsmede den Pachas en Kadhys
ter plaatze, daar zy woonen en handelen. De Turken pleegen, omtrent dien tyd, zig en
hun huis nieuw op te schikken en de Voornaamen onder hen den Minderen geschenken te
zenden. Deze Beyram wordt, ter onderscheidinge van een 70 dagen daarna invallenden
tweede Beyram, of Kurban-beyram, wanneer juist de Pelgrims te Mekka aankomen, van
veelen de groote, (Bujuck) even als deze de kleine {Kiutschuck) genoemd. Deze zoude
eene gedagtenis van Ismaëls opoffering door Abraham wezen. De op den laatsten
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geslagte lammeren worden, meestal, onder de Armen uitgedeeld, ten einde deze voor de
Ryken mogen bidden. 'T begin van den Barnajan en Beyram moet van den eersten dag der
nieuwe maane af worden gerekend. Deze rekening geschiedt niet volgens een Almanak,
maar naar maate de Maan van uitdrukkelyk daartoe aangestelde perzoonen wordt gezien.
Uit dien hoofde zyn de plaatzen in' hét vieren verscheiden, vooral wanneer ze diep in
het land leggen, of de lugt betrokken is. De groote plaatzen geeven bericht van hunne
ontdekkingen, en het afschïeten van snaphaanen en kanonnen geeft de rondom leggende
landsstreeken bericht van den ingevallen Beyram, welke, gelyk boven gemeld is, ter
onderscheidinge van een tweeden Beyram, de groote wordt genoemd. Op zulke Feesten is
het volk zeer wild en uitgelaaten; en de Christenen en Jooden houden zig gewoonlyk,
zo veel mogelyk is, in huis, om zig geene ongelegenheid op den hals te haalen. De
groote Beyram wordt drie, maar de kleine slegts twee dagen gevierd.
De uitdeelinge der aalmoezen is, in den Koran, niet alleen zeer ernstig aanbevolen,
maar elk een ook tot bereidwilligheid daartoe, onder groote beloften, aangemaand. De
Mahomedaanen houden zig dus tot noodige, en ook vrywillige aalmoezen verpligt. Maar
hoe verre men, naar elks omstandigheden, daarin gaan moete, daarover zyn zy het niet
eens. Eenigen stellen het tiende, anderen het twintigste, nog anderen zelfs wel het
halve gedeelte der inkomsten. Het eerste schynt wel het natuurlykste te zyn. Doch
heeft daarby verkorting mede plaats; (*) want, om dat de onderdaanen van den Grooten.
Heer de Tienden aan hem moeten opbrengen, zo merkt het grootste gedeelte dit reeds
als aalmoezen aan. Inmiddels deelen evenwel veelen iets aanzienlyks uit; en dit
strekt zig niet slegts tot menschen, maar ook tot dieren uit, vooral tot honden,
waarvan 'er een ongemeen groot getal in de steden en op de dorpen is, en welken men
brood en vleesch toewerpt. Ja, de dieren hebben, dikwyls, meer te wagten, dan de
menschen, vooral de Christenen. Want de Turken zyn niet zelden van gevoelen, dat, wyl
God den laatsten het verstand gegeeven, maar den eersten het heeft geweigerd, zy in
een zeker opzigt minder mèelyden verdienen, om dat zy het niet regt hebben gebruikt,
en dus, door hun eigen schuld, gebrek lyden. 'T ontbreekt voorts niet aan menschen,
die eene menigte gevangen vogels koopen, dezelve alsdan wêer laaten vliegen, en dus
de vryheid schenken. De dieren hard te behandelen, of wel te pynigen, wanneer zy het
niet hebben verdiend, wordt voor de grootste wreedheid, ja eene formeele godloosheid
gehouden. De meesten inmiddels besteeden hunne aalmoezen tot duurzaamere zaaken. Zy
doen veele kosten aan Moskeën en schoolen, het aanleggen van fonteinen voor de
reizigers, aan de verbetering of het maaken van bestraate wegen en bruggen, als mede
waterleidingen, aan het bouwen van Karavansera's of gebouwen aan de Heerewegen,
vooral in landstreeken, waar geene steden en dorpen zyn, op dat de reizigers, onder
het dak, tegen onweeren en koude veilig mogen zyn. Zulke openbaare, ten beste van 't
Gemeen strekkende goede werken stellen de Mahomedaanen op een hooge Waarde. Doch
eerzugt en werkheiligheid hebben 'er 't meest aandeel aan weshalven ook de naam des
Stigters, daar het kon geschieden, ergens in een' steen is gehouwen.
Nopens de Bedevaarten zal het noodige in den volgenden Paragraaf voorkomen. Doch hier
moet eeniglyk van dezelve gewag gemaakt worden, om dat ze den Mahomedaanen ais een
wezenlyke pligt van Godsdienst zyn opgelegd.
Verscheide verboden raakende uiterlyke dingen zyn by hen insgelyks godsdienstig.
Mahomed hadt wel, in den beginne, het gebruik van wyn toegelaaten; maar naderhand
verboodt hy hem met alle spelen. Doch zyne aanhangers weeten beide te ontgaan. Veelen
drinken, in de daad, geen wyn, maar gebruiken dranken, die veel sterker zyn. En
drinkt al iemand wyn; zoo is hy gewoon zig egter, ten minsten daarvan in den Ramasan
te onthouden. Zy moesten zig mede van het gestikte, het bloed, en het geen door een
ongelukkig toeval is gedood, mitsgaders van verkensvleesch enz. onthouden; al het
welk, even als veele andere dergelyke dingen, Mahomed uit de Levitische wet heeft
ontleend; doch zy neemen dit zo naauw niet, maar zeggen onbeschroomd, den reinen zy
alles rein. De Woeker is wel sterk verbooden, en, byaldien 'er klagten voor 't
gerecht wegens schulden komen, zo worden geene Interesten toegestaan: maar, dit
niettemin, wordt nergens meer gewoekerd, dan in de Levant. Men neemt van 10 tot 25
pro cento Interesten, maar tekend die voort mede in de schuldbrieven aan, om voor de
gerechten niet te kort te komen. Des hy, die by voorbeeld 100 Piasters opneemt,
daarvoor, eene obligatie van 110 tot 125 Piasters moet tekenen, naar maate men 't
omtrent de Interesten eens is geworden.
Het trouwen geschiedt met veele Ceremoniën, en is daar eene plegtigheid, die niet
alleen de Kerk, maar de Overheid ook raakt. De wyze daaromtrent in Turkye is eigenlyk
deze. Na dat het aanzoek om de bruid gedaan, en haare morgengaave is bepaald, wordt
de vryheid tot trouwen by den Kadhy (Rechter) verzogt. Bruidegom en Bruid zenden
alsdan gewoonlyk Gevolmagtigden naar den Imam (Opperhoofd der Priesteren), welke dien
van des Bruidegoms zyde vraaagt: of hy bereid is, zulk eenen bruidschat te geeven? en
dien van de Bruid zyde: of hy daarmee tevreden zy? Dit met ja beantwoord zynde
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verschynen Bruidegom en Bruid by hem; hy legt hunne handen in malkander, de
morgengiste wordt voldaan, en het verdrag met een gebed uit den Koran beslooten. De
Bruidegom kan, vervolgens, zyne Bruid naar welgevallen tot zig neemen. — Arme Mannen
behelpen zig veelal met ééne vrouw. De Koran staat hen, die ze onderhouden kunnen,
vier toe. Bywyven kan elk een zo veel neemen, als hy wil. Deze kan hy niet alleen ten
allen tyde verstooten, maar ook is eene tweemaalige echtscheiding der vrouw tegen
haaren wil geoorloofd maar voor de derde maal wordt ze niet anders, dan met haare
bewilliging, vergund. Doch neemt een man de verlaatene weer, en is ze, sedert de
scheiding, niet met een ander getrouwd geweest, dan is de schandelyke wet deze, dat
ze, vooraf, door een ander' moet worden beslapen. Dit wordt met het voorwendzel
bewimpëld, dat daardoor der mannen wispeltuurigheid in toom gehouden, en hen, die de
vryheid der echtscheiding misbruiken, eene schande moge aangedaan worden. Doch om die
schande te verminderen, welke de man zoude ondergaan, die eene gescheiden vrouw wêer
trouwt, zo brengt hy haar eerst voor den Rechter, om 't huwelyks-verdrag op nieuw te
sluiten. Hierop verzoekt hy eenen goeden vriend, welke in het byzyn van den man met
deze vrouw op 't bed gaat liggen, als geschiedde daar door het byslaapen, en daarmede
is ze weder aangenomen. — Verbooden graaden in het huwelyk vinden by de Mahomedaanen,
byna op dezelfde wyze, plaats, als by de Jooden. Voor 't overige kunnen ook de
vrouwen op de echtscheiding dringen.
Is een Mahomedaansche kranke in doodsnood; dan leest een Imam, zoo men 'er een' kan
krygen, zekere gebeden voor. Zo dra als hy is overleeden; wordt het hoofd naar de
zyde van Mekka toe gelegd. Hierop komen met den Imam ook andere devoote menschen,
wasschen het lyk met warm water en zeep, trappen het op den onderbuik, om 'er de
vuiligheid, allerwegen, regt uit te persen. Ten laatsten stoppen zy het, de ooren, de
neus, den mond en 't agterste met boomwol toe.
De begraavenissen maaken, eindelyk, eene byzondere godsdienstige plegtigheid uit. De
doode is naauwlyks koud geworden, of hy wordt begraaven. Het lyk wordt in een linnen
doek gewonden, en zo op eene doodbaar gelegd. De doodkist bespaard men aan veele
plaatzen, en, zoo men die al gebruikt, dan bestaat zy uit gemeene zamengevoegde
planken. Men draagt het zeer schielyk weg, en, die het volgen, loopen 'er zonder orde
agter. Menschen, het onderwege tegenkomende, slaan voort de hand mede aan de baar, om
den dooden de laatste Eer te bewyzen. Zelfs reizigers en ruiters stygen van het paard
af, om ten minsten de baar slegts aan te raaken. Dit is by menschen, die aan de pest
zyn gestorven, eene gevaarlyke gelegenheid, om het Kwaad in alle huizen te
verbreiden. De dooden worden met het hoofd naar vooren naar het graf gedraagen. In
het graf wordt het naar de zyde van Mekka toe gelegd, en het lyk met kleine stukken
van planken, zoo geene doodkist is gebruikt, omvangen, en hierop met aarde bedekt. Op
de graven worden, op verscheide tyden, door de nagelaatenen van beide genachten,
gebeden gedaan. Zy bestroojen ze met verscheide bloemen. Ook pleegen by Voornaamen en
Ryken niet alleen overënd staande steenen met opschriften daarop gezet, maar ook zeer
dikwyls cypressen geplant te worden. Dit kan wel worden afgeleid van het aloud
gebruik der Oudvaders en Israëlieten, om hunne dooden, ter aanwyzinge van de door hen
verwagte opstanding, onder boomen te begraaven. Genes: XXXV 8. i Sam: XXXI 13. Op
deze begraafplaatzen vindt men ook, niet zelden, stukken en brokken van oude zuilen
en gedenktekenen van het fynste marmer, en andere fraaje steenen. Aan 't boveneinde
van dezelve is een Tulband uitgehouwen. En, om dat deszelfs verscheide gedaante den
Staat of de leevenswyze van den overledenen aanwyft; zo weet men des, van welken rang
hy ware. Onder den r?? pleegd men, een gouden opschrift op een blaauw veld te vinden.
De grafsteenen zyn by de Turken steeds staande opgeregt, op dat Gods naam niet, naar
hun oordeel, in dit opzigt met voeten werde getreeden; en uit dien hoofde laaken zy
onze liggende zarken. By perzoonen van rang pleegt, aan de vier hoeken van den omtrek
eenes grafs, een muur van gehouwen of gebakken, ook wel marmersteenen, ter hoogte van
eene El, opgetrokken, en het hol tusschen beide ledig gelaaten, of wel met vierkante
en andere groote steenen opgehaald te worden, doch zonder opschrift, als het welk aan
de zuil is. De gemeene man heeft eeniglyk eenen langwerpigen steen aan het hoofden-,
en een dergelyken aan het voeten-einde. — Aan veele plaatzen kan men, wegens de
menigte van grafsteenen, zien, dat 'er, voordezen, groote steden moeten gelegen
hebben. (*) Dewyl men nooit ter plaatze, waar iemand reeds begraaven is, wêer een'
ander' begraaft; maar, wanneer eene plaats met lyken is aangevuld, dezelve alsdan
ongebruikt laat, en nieuwe plaatzen zoekt; zo worden, by volkryke plaatzen, de rondom
leggende velden enkel begraafplaatzen: en ware Turkye zo bevolkt, als by voorbeeld
Holland; dan moest het reeds tot een kerkhof zyn geworden, of wel in 't kort zulk een
worden.
(*) Al zyn de Levantynen onverschillig omtrent de andere dagen der weeke; zy zyn het egter
niet omtrent den dinsdag. Op zulk een', als een naar hun oordeel ongelukkigen dag, zal zig
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noch de Turk, noch de Griek enz. op reis begeeven. Is 'er al een dringende nood; dan breekt
men in de laatste uuren van den maandag op, en vervolgt alsdan, op dinsdag, de reis zonder
zwaarigheid.
(*) Aan de bevolen uitdeeling van aalmoezen, of van het zyne een zeker gedeelte den armen te
geeven, denken veelen, naar hun oordeel, ook door dit middel te voldoen. Iemand, by voorbeeld,
moet van 1000 piasters honderd geeven. Nu heeft hy mogelyk eene zo hoog beloopende, maar
onzekere uitslaande schuld, des legt hy 'er eenig gereed geld by, roept den eersten voor den
besten armen, en vraagt hem; of hy, 't geen hy hem wilde geeven, voor duizend, of zo en zo
veel wilde aanneemen? Deze, die natuurlyk moet duchten, by 't weigeren niets te krygen,
antwoordt: Kabul, ik neem het aan. Op deze of eene dergelyke wyze spyzen en kleeden zy de
armen, stellende, by voorbeeld, versleete dingen en vodden op eenen prys, zo als zy dit
goedvinden.
(*) Reekende de gebeden, gebaarden, en andere tot den openbaaren Eer- of Godsdienst der Turken
behoorende gebruiken, daarover kan men met nut leezen: Tractatus Alberti Bobonii &c. de
Turcarum Liturgia, peregrinatiane Meccana, circumcisione, aegrotorum vifitatiene £fr. ex
editiane Th: ??yde. ?? 1690.

§. XXX. De Heilige plaatzen.
Onder de H. plaatzen verdienen de Moskeën de eerste plaats. In het Turksch draagen zy
den naam van Mesdschjid. Zy zyn by de Turken dat geen, wat by ons de kerken zyn. In
Turkye mogen ze, zonder een uitdrukkelyk verlof der Keizers, niet worden gebouwd.
Boven de gemeene Moskeën hebben de Dfschamis den voorrang, om dat in deze, maar niet
in geene het plegtig vrydags-gebed gedaan kan worden, en 'er openbaare schoolen
(Madras) en gasthuizen (Imarets) by pleegen aangelegd te zyn. De voornaamste, welk
ook Keizerlyke Moskeën worden genoemd, om dat ze door de Sultans, na eene behaalde
overwinning op de ongeloovigen, zyn gestigt, zyn gemeenlyk alleen aan zodanige
plaatzen, daar dezelve hunnen Zetel hadden, naamlyk te Brussa, Adrianopel en
Constantinopel. Zy zyn gelyk by ons de kerken, van buiten, door haare bouw??de, van
andere gebouwen derscheiden. De aanzienlykste zyn met Menarets (Torens) voorzien, by
wyze van een Koepel verwelfd, en de daken met lood gedekt. De Menarets zyn ronde
torens, en slegts van die dikte, dat 'er van binnen eene wenteltrap naar boven kan
gaan. Beneden het dak vindt men by de Moskeën een omgang of gaandery, en by de
Dschamis twee of drie, van welke de Imam, op vastgestelde tyden, de menschen tot het
gebed samenroept. Deze omgangen of gaanderyen beneden het dak der Menarets (niet der
Moskeën) zyn, in de vasten-maand, 's nachts, met lampen of lantaarnen behangen,het
welk in steden, waar veele Moskeën zyn, een aangenaam gezigt veroorzaakt. Ten einde
deze Menarets zo ligt niet door aardbeevingen omver geworpen mogen worden, zyn de
steenen met zeer veele yzeren houvasten verëenigd. De beste oude Kerken der
Christenen zyn in Moskeën veranderd, na dat men 'er de beelden, Crucifixen, Altaaren,
en andere Kentekenen van den Christelyken Godsdienst uit weggenomen heeft. Van binnen
zyn ze, naar gelange der grootte, zonder of met pylaaren. De Turken zyn zeer
zorgvuldig, om overal, waar ze Moskeën of bidplaatzen (Namas-Kjah) hebben, de beste
maatregels te neemen, ten einde men moge weeten, waarheen men zyn gezigt onder het
bidden of den Eerdienst moete wenden. Uit dien hoofde is 'er in dezelve, naar de
streek toe, waar Mekka ligt, eene tafel of kas in den wand, waarin misschien
Exemplaaren des Korans leggen, ten kenmerke, dat dit de lugtstreek zy, waarheen de
biddenden hunne oogen moeten wenden, het welk men Kebla of het gezigt noemt. Voor
deze Kebla is eene verheven plaats, waarop men, door middel van eenige trappen,
klimt, en op welke de gebeden en preeken worden gedaan, welke men dus met onze
preekstoelen kan vergelyken. Voor 't overige vindt men 'er geene banken of stoelen
in, maar de grond is slegts met matten, van dun riet gewerkt, of met tapyten bedekt,
op dat den biddenden het nederknielen op de aarde zo moejelyk niet valle. De
voornaamste zyn, van binnen, met veele kostbaare lampen kunstig behangen, en tusschen
deze gewoonlyk ook wel struis-eyeren of allerleie zeldsaamheden geplaatst. Anders
genieten de Moskeen groote vryheden en inkomsten, waaraan geene Overheid zig mag
vergrypen. Dit veroorzaakt eene ongemeene wanorde in den Staat; want perzoonen en
Familien van allerlei gezindten, welke in hunne huizen en bezittingen voor den Keizer
niet veilig meenen te zyn, maaken ze aan eene Moskee, die ze willen, op zulke
voorwaarden, als zy goedvinden, zodat ze, by voorbeeld, jaarlyks, één' of meer
Piasters aan dezelve betaalen, maar 't overige volle bezit daarvan voor zig en alle
hunne nakomelingen behouden. — De goederen der Moskeën worden in orde berekend, en
van de geene, die in Turkye leggen, moet den Grooten Heer rekening worden gedaan:
doch hy kan 'er niets van neemen, en op zyn hoogst wordt hem alleen ten oorloge tegen
de vyanden van den Godsdienst een onderstand uit dezelve toegestaan. Voor niemand,
dan alleen voor de Mahomedaanen, is de ingang in de Moskeën open, om dat ze, naar
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hunne gedagten, door het betreeden der menschen van andere Gezindheden zouden
ontheiligd worden; maar de bezittingen, welke men haar maakt, worden Vakuf genoemd.
De Rentmeesters der Geestelyke inkomsten draagen den naam van Mutewelly, en die zyn
mede opzieners der goederen van ééne of meer Moskeën, Deze staan meestal onder den
Kislar-Aga; maar menigmaal moeten ze ook aan den Myry de rekeningen doen, naar maate
het de regeering goedvindt. De hoogagting der Turken voor de Moskeën is buitengemeen.
Men spuwt 'er niet in; laat geene vuiligheden buiten om dezelve toe, en laat 'er
geene dieren, als honden enz. in loopen. Op de pleinen, of in de nabuurschap zyn
fonteinen tot het godsdienstig wasschen aangelegd. Wie 'er in gaat, om te bidden,
laat, na gedaane reiniging, zyne pantoffels aan de deur staan, of neemt ze onder de
armen, om de matten en tapyten niet te bederven. Wanneer men al moet spuwen, dan
gebruikt men 'er zyn' zakdoek toe. Niemand groet den anderen, maar elk een vest zyne
aandagt eeniglyk op God.
Te Constantinopel vinden, ten opzigte van het verbod, om in geene Moskee te gaan,
twee uitzonderingen plaats. De voormaalige St. Sophia-kerk wordt naamlyk den
Venetiaanschen Afgezandt, na zyn Gehoor by den Keizer, volgens een oud gebruik, in
orde getoond; (*) en, wie den Opzigter derzelve twee of meer Zechinen aanbiedt, krygt
ook de vryheid, om 'er by het opgaan der zon, op ééne van de Gaanderyen, korter of
langer in rond geleid te worden. Daarenboven zyn 'er 2 Moskeën yan Dervischen of
Turksche Monniken, welke, beneven de vryheid, om 'er in te gaan, ook nog eene andere
vergunnen, naamlyk om hunnen Eerdienst, ten minsten op zekere tyden, te mogen
bywoonen. Het ééne soort daarvan konden wy den naam van Draajers, en 't andere den
naam van Roepers geeven. Maar beide vergunnen alle Gezindten het aanschouwen daarom,
om dat zy ze daar door tot het Mahomedaandom meenen te brengen. Men zal, uit 't geen
wy nopens beide zullen opmerken, weldra afneemen, of dit een verstandig mensch wel
ligt daartoe beweegen kunne. De Mevelevi, naar hunnen Stigter Mevelane, welke men
wegens ééne hunner voornaamste Godsdienst-oefeningen, niet ten onrechte Draajers kan
noemen, hebben hunne Moskee en Cellen te Pera, doende daarin niet alleen vrydags,
gelyk de overige Mahomedaanen in andere Moskeën, maar boven dat ook nog op Dingsdag,
hunnen vermeenden aanlokkenden, en vremden Godsdienst. De Moskee is rond; heeft, van
binnen, eene ry pylaaren, welke omtrent 6 schreden van den muur afstaat, en met een
hek is afgeslooten, op dat de plaats binnen de pylaaren volkomen vry blyve. De
aanschouwers staan buiten hetzelve. Naar de hemelstreek van Mekka was de voorheen
verklaarde Kebla, als mede eene hoogte, gelykende niet zo zeer naar een preekftoel,
als wel naar een altaar. Voor dezelve zat eenigzins omhoog de Scheik of Opperste der
Monniken, en deze zaten als aan zyne voeten. In plaats dat by den Mahomedaanschen
Eerdienst, nimmer, Muziek vergund wordt, om dat men denkt, dat een instrumentaal
muziek daarby onwaardig is, en God alleen met menschen-stemmen kan geëerd worden; zo
begon hy hier evenwel met Arabische gezangen, verzeld met een instrumentaal muziek,
doch voor Europische ooren zo onaangenaam, dat men blyde was, wanneer het ophield. De
Opperste der Monniken pleegt, by dezen Eerdienst, gemeenlyk ook een voorstel te doen.
De Monniken hielden zig tot den wenk van hunnen Oppersten toe stil; maar, toen die
gegeeven wierdt, stondt de eerste op, en maakte voor hem eene diepe buiging. Hunne
kleeding is zonderling. Eene aschgraauwe muts, ter langte van een redelyk
zuikerbrood, boven en onder byna even dik, bedekte elks hoofd; de hairen hingen van
agteren, eenigzints gekort, naar beneden; een naauw donkerbruin kleed bedekte het
bovenlyf; over dat' zelve was een rok, als onze vrouwenrokken, maar ontelbaar vol
ploojen, gegord; de kleur daarvan trok naar het zwarte; en hing een voet langer, dan
de voeten. Toen de Monnik opstondt, hadt hy zynen geplooiden rok om de beenen
geslagen; maar, toen hy zig, na de buiging voor den Oppersten, schielyk, als een tol
rond draaide, kwam 'er de lugt in, en breidde dien ook, onder, ter wydte van eenige
ellen in het rond uit. De beide Armen wielden in de langte uitgerekt. De gezwindheid,
waarmede hy rond draaide, is ongeloovelyk. Toen de eerste Monnik, door dit rond
draajen, omtrent 3 schreden van den Oppersten af was, kreeg de tweede van dezen een'
wenk, en bragt zig in eene zelfde beweeging agter den eersten. Eindelyk kwamen toen
alle zeven op de vlakte, welke, de één agter den anderen, binnen de ry pylaaren, zig
zo schielyk, en hierop met de tyd rondom de pylaaren bewoogen, dat men hun aangezigt
en agterhoofd testens zag. Iemand onzer zoude, by zulk eene oefening, weldra op den
grond vallen; maar deze Monniken hielden zig niet alleen regt op, maar lagen ook, in
den tyd van omtrent 20 minuten, hunne draajing rondom in de Moskte af, en, toen ze
wêer by den Oppersten kwamen, maakten zy voor hem eene diepe buiging; de lugt ging
uit den rok, en zy gingen, aan deszelfs voeten, zo bedaard wêer zitten, als of ze zig
niet hadden bewoogen. Toen ze allen op hunne plaats waren, dagt ik, dat de Furiën,
waarvan de Heidensche Dichters zo veele fabelen vernaaien, wezenlyk waren geworden.
'T Muziek met de daarby gezongen Arabische liederen bleef aanhouden, Waardoor ze als
scheenen bezield te worden, en met het einde daarvan eindigde de geheele vermeende
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Eerdienst. Deze Monniken zyn, by hunne overige dwaas-heden, ongemeen menschlievend,
en hebben geenen zulken Godsdiensthaat tegen de Christenen, als andere Mahomedaanen.
Hun voornaamst klooster is te Iconien. Deszelfs Opperhoofd is de Generaal des Ordens.
Tot het draajen worden ze van jongs af gewend, het welk zy ter gedagtenis des
Stigters doen, van welken men verhaald, dat hy het 14 dagen, zonder eenig voedzel te
gebruiken, hebbe uitgehouden. -— De Kadri, welke men, met recht, om hun godsdienstig
schreeuwen, Roepers kan noemen, zyn niet van dit goed slag, maar zien 'er veeleer
stuurs uit. Zy roepen, by hunne godsdienstige dansoefening, 't Arabische woord, Hu??,
het welk hetzelfde als Allah, te weeten God betekent, zo lang uit, tot dat ze als
buiten zig zelven op den grond vallen, en de schuim hen voor den mond staat, ja by
menig een zelfs wel het bloed 'er uit loopt. Deze hebben hun klooster te Tophana.
De voornaamste plaats, waarheen de Mahomedaanen hunne bedevaart doen, is Mekka.
Volgens den Koran moeten zy allen dit doen. Maar deszelfs uitleggers hebben deze
strengheid gemaatigd, en dus wordt beweerd, dat hy, die veele bezigheden heeft, een
ander in zyne plaats kan zenden. En, wyl de noodzaaklykheid der bedevaart zig
eeniglyk tot hen uitstrekt, die de daartoe vereischte kosten kunnen doen, gevolglyk
de armen niet verpligt; zo laaten zig deze door de ryken, voor een zeer groot
gedeelte, en zelfs meermaalen daarheen zenden. De Groote Heer zelf kan niet in
gebreke blyven, om 'er jaarlyks een met geschenken, vooral kostbaare stoffen, zeer
ryk belaaden Kameel heen te zenden. Deze stoffen dienen, om 'er de Kaaba (Tempel,
Moskee) mede te behangen. (*) Het Kameel wordt, vervolgens, als geheiligd aangemerkt,
en niet verder gebruikt. Mekka wordt voor zo heilig gehouden, dat zig, in den omtrek
van 9 mylen, niemand mag laaten zien, die niet een Mahomedaan is. In deze stad is,
naar hun gevoelen, de aller heiligste Tempel, welke Haram wordt genoemd, en in
deszelfs midden de Kaaba, of een oud gebouw der Arabiërs, in wiens wand, aan de ééne
zyde, een zwarte, met zilver, omvatte steen, meer dan 2 ellen hoog van de aarde, is
gemetzeld, welke een Afgod vóór Mahomeds tyden schynt geweest te zyn, en door dezen
tot de Kebla, dat is, tot een voorwerp der rigtinge des aangezigts onder het bidden
is bestemd. Hy zag de schade vooruit, welke hem by de Arabiërs in de verwoesting
hunner zo hoog geagte Kaaba, en de vernietiging van haaren zwarten steen gedaan zou
worden. Hierom verdigtte hy, dat de eerste door Adam gebouwd, door den zondvloed wel
verwoest, maar door Abraham en Ismaël op nieuw hersteld was geworden, en wel met
inzigt, op dat 'er de eenige God van de Geloovigen in aangebeden wierdt. Door deze
list wierdt 't bygeloof der Arabiërs, door middel van eene geringe verdraajing, aan
den dienst van God gewyd. Binnen den Haram, op eenigen afstand van de Kaaba, is de
bron Zemzem, waaruit de Mahomedaanen met groote eerbied drinken, en welke, naar hun
voorgeeven, de van den Engel aan Hagar geweezen bron zyn zoude. De Pelgrims moeten
verscheide, zeer willekeurig voorgeschreeven voorbereidzels t'huis zo wel, als
onderwege maaken. Dewyl ze op éénen tyd tot de bedevaarts-plegtigheden te Mekka
moeten aankomen; maar enkele reizigers, uit hoofde van onveiligheid, 't gevaar niet
zouden kunnen ontgaan; zo maaken de Bedevaartgangers van byzondere landen kleine
Karavaanen of reisgenootschappen, by welke, op hunne togten, gestadig, meerder andere
komen, en die tot beter orde een' Karavan-Baschi of Hoofd der Karavaane kiezen. Daar
zyn drie voornaame Karavaanen, by welke de andere zig gewoonlyk voegen. De eerste
vertrekt van Groot Kairo in Egypten, onder buitengemeene plegtigheden, na dat vooraf
de Africaansche Karavaanen daarby gekomen zyn; de tweede van Damascus, by welke zig
de Mahomedaansche Pelgrims uit Europa gewoonlyk voegen; de derde van Bagdat, waartoe
de Persische en Indiaansche Pelgrims behooren. De Bassas dezer plaatzen zyn verpligt,
met eenige duizende zoldaaten de van daar vertrekkende Karavaanen zelv' te verzellen,
of te laaten verzellen; en evenwel gebeurt het menigmaal, dat, hoewel ze by de 50
duizend menschen kunnen uitmaaken, zy nogtans van de omzwervende Arabiërs in de
woestynen aangetast, uitgeplonderd en verstrooid worden. Zy komen alle drie, op eenen
zekeren afstand van Mekka, aan ééne plaats zamen. Tot daartoe heeft elke haar
Opperhoofd; maar van daar krygt de Pacha van Damascus het bestier over alle, en wordt
daarom Emir Hadschi (aanvoerder der Pelgrims) genoemd. Deze leidt haar alsdan naar
Mekka, en van daar naar de voorige plaats terug. Tot deze 3 Karavaanen zouden,
gemeenlyk, by 2 honderd duizend menschen en 3 honderd duizend lastdieren behooren.
Voor 't overige zyn de bedevaarts-plegtigheden meer bespottelyk, dan ernstig, ik zwyg
dan verstandig en godsdienstig. De Pelgrims worden, by hunne aankomt in de
nabuurschap van Mekka, door de Imams, nopens hunne pligten onderregt. Dit volbragt
zynde, gaan ze in de stad, en zeven maal rondom de Kaaba, alwaar ze van den zwarten
steen beginnen, dien zy aanraaken, en, zoo 't mogelyk is, ook kussen. De eerste drie
maalen gaan ze schielyk, de overige vier maalen langzaamer, wanneer ze, by het
voorbygaan van den zwarten steen, hem aanraaken of kussen; en eindelyk, na dezen
omgang, in de Kaaba gaan, en hun gebed verrigten. Zy moeten, ter gedagtenisse van de
voor haaren Zoon het water zoekende Hagar, zeven maal, van den berg Safa tot den berg
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Merva, deels langzaam gaan, deels loopen. Zy blyven dag en nacht op den berg Arafat
in gebeds-oefeningen. Zy laaten het hoofd scheeren, en in het dal Mina vee ten
offer ??agten, waarvan ze zelv' eeten, en 't overige onder de armen uitdeelen. Alsdan
wordt hen getuigenis gegeeven, dat ze alles behoorlyk hebben volbragt. Eindelyk zyn
ze gewoon, nogmaals de Kaaba te bezoeken, om 'er als afscheid van te neemen. Op den
zeventienden dag vergaderen zy allen, en ontvangen, na een plegtig gebed, in een
zeker opzigt, den zegen met deze woorden: "God laate u in vrede terug keeren ter
plaatze, van waar gy zyt gekomen." Anders heeft ook nog deze Kaaba verbaazende
inkomsten; want 'er is bykans geene stad in het Turksche Gebied, waar niet huizen,
landeryen, grondcynsen enz. haar zyn gemaakt. — Die Pelgrims, welke een regt goed
werk willen doen, bezoeken mede, op de terugreis, Medina en Jerusalem op een
godsdienstige wyze. En anders worden ook wel bedevaarten naar de graven van
verscheide, vermeende Heiligen, vooral van de eerste Kalifen, als Ali, Otilman enz.
gedaan; doch die zyn van minder belang, en komen met de bedevaart na Mekka in geene
vergelyking.
(*) Niettegenstaande den Venetiaanschen Gezandten enkel en alleen de Sophie-moskee openlyk
wordt getoond; egter zoude ook den anderen Gezandten het openbaar bezigtigen derzelve niet
worden geweigerd, indien zy het mogten begeeren. Maar zy laaten dit, om noodelooze kosten te
spaaren, bezoekende dezelve, even als andere privaat perzoonen, voor een geschenk van ?? of
meer ducaaten.
(*) By elk Kurban-Beyram, (Offer-feest) wanneer de nieuwe door den Sultan voor de Kjiïbet (den
Tempel te Mekka) geschonken stoffen te Mekka aankomen, wordt het dekkleed van het voorige jaar
weg genomen, en aan de Pelgrims als een kostbaare Reliquie overgelaaten. Tot de geschenken van
den Grooten Heer behooren nog 500 Zechinen, en een met goud beslagen Koran.

§. XXXI. Van godsdienstige perzoonen.
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By de Mahomedaanen zyn veele godsdienstge perzoonen, doch welke, menigmaal, niet
slegts met geestelyke, maar ook met waereldlyke zaaken te doen hebben. Zo behooren de
Kadhy-Leschkjer, (opperrechter des legers), de Mulla (Stadhouder) en de Kadhy
(Rechter) tot de Geestelykheid, al is het, dat ze ook teffens burgerlyke perzoonen
zyn. Zy zyn naamlyk met burgerlyke zaaken ook bekladen, om dat de Koran, even als by
de Jooden de boeken van Moses, niet alleen de voorschriften van den Godsdienst, maar
ook de hoofdsom der burgerlyke weten behelst, en dus, het geen tot deze beide
voorwerpen behoort, daaruit beslist moet worden. Een geestelyk perzoon en een
Rechtsgeleerde van beroep is dus by hen byna hetzelfde, en de grenzen tusschen de
God- en Rechtsgeleerdheid zyn dus mocjelyk te bepaalen. De gansche hoop dcrzelven
wordt genoemd Ule»ua, of, 7.0 als wy ons zouden uitdrukken, de Geejlelykheid. De
voornaamste van allen is de Groot Muftif die mede Scheik-Ulifam dat is, hei
Opperhoofd der uilverkoorenen, of de oudjïe des geloofs wordt genoemd. Hy wordt door
den Keizer zelv' gekoozen, en, na dat hy hem in het Serail heeft laaten roepen, tot
deze Waardigheid verheven. By die gelegenheid zou hem de Keizer, naar men zegt,
terwyl hy zig bukt, om dezen den rok te kullen, een' kus op den schouder geeven. En
anders heeft hy ook het voorrecht, om des Keizers schouder, by andere gelegenheden,
te mogen kussen, daar anders zelfs de Groot Visier niet dan den zoom van deszelfs rok
kussen mag. Hy is één der aanzienlyksten in 't Turksche Ryk, hebbende alleen den
Groot Visier boven zig. Met hem wordt in alle gewigtige, zo wel geestelyke, als
Staats-zaaken raad gepleegd. Hoewel de Keizer elk een', ja zelfs den Groot Visier,
zittende ontvangt; zo staat hy egter by het binnen treeden van den Mufti op, of
ontvangt hem staande. Zonder zyn goeddunken kan niets afgedaan, geen oorlog
aangekondigd, en geen vrede gemaakt worden. Heeft hy dit zyn goeddunken schriftelyk
opgesteld; dan wordt het een Fetfah genoemd. Worden hem, om zekere reden, sommige
gevallen onthouden, en is zyn Fetfah evenwel noodig; dan wordt hem de vraag, zonder
de perzoonen enz. te noemen, dus voorgelegd: by voorbeeld, wat iemand verdiene, die
dit of dat gedaan hebbe? wat gedaan moete worden omtrent een Ryk, het welk zig zo of
zo omtrent de Porte gedraagt? enz. Waarop hy, met heel weinig woorden, de beslissing
geeft, en 'er, by de ondertekening zyns naams, beneden aan den rand van het papier,
altyd by zet: de geringe knecht Gods. Daar de Eer-straf, by het ter dood brengen der
Grooten, in het worgen bestaat; kan hem, zo lang als hy in zyne Waardigheid is,
dusdanig eene straf niet worden aangedaan; maar men beezigt een ander middel: de
Keizer zet hem by geringere misdryven af, doch legt hem de inkomsten van eenige
gerechten toe, of bant hem naar een zekere plaats. Tot een helper heeft hy een'
Eetf'ah - Emini, of zynen Geheimschryver, welke hem ondersteunt, en wel in zaaken van
minder aanbelang de beslissing schryft, en ter ondertekeninge voorlegt, of ten
minsten voorzegt; zo dat, wanneer zulk een is omgekogt, twee en wel zig
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tegenspreekende Fetfahs in ééne en dezelfde zaak voor den dag kunnen komen. — In
groote lieden vindt men een' Onder-Mufti, die zyne aanstelling van den Groot-Mufti
wel niet kan koopen, maar ze egter niet zonder aanzienlyke geschenken krygt. De
Muftis zyn in hunne kleeding en rytuigen zeer zedig. Daardoor, en door hunnen grooten
Ceremonie-tulband onderscheiden zy zig van anderen.
Die geestelyke Perzoonen, welke de bekendmaaking des gebeds van de Menarets doen,
hebben den naam van Muedsin; maar die den Eerdienst allerwegen in de Moskeën
verrigten, noemt men Imam. Dit zyn dus eigenlyk de Mahomedaansche Priesters, en zy
worden uit de eersten genomen. De Imam in 't Serail draagt den naam van Imam-Efendy,
of Chunkjar (dat is, Keizerlyke) Imam, maar een Prediker dien van Scheych. In de
kleeding zyn ze van het volk niet onderscheiden, behalven dat het hoofdsieraad of de
Tulband eenige uitzondering maakt. Hunne inkomsten trekken zy van de Moskeën, welke
van haare Stigters' of milddaadige perzoonen de noodige Legaaten hebben gekreegen.
Een soort van medehelpers der Imams, welke in de Moskeën voorleezen, of wel de
gebeden, vooral de openbaare voorbiddingen voor den Sultan doen, worden Chatibs
genoemd.
De Dervische zyn, by de Mahomedaanen, dat geen, wat by de Roomschen de Monniken zyn.
Daar zyn verscheide soorten van. Van twee derzelve te Constantinopel hebben wy in den
voorgaanden Paragraaf gesproken. Behalven deze zyn ook nog de Bektaschi en de Seyah.
De eersten hebben hunnen naam naar eenen Hadschi Bektasch, wiens grafstede aan het
dorp Beflktasch??, niet ver van Tophana, aan het Kanaal der zwarte zee, den naam
heeft, gegeeven, en volgens hunnen regel moeten zy in Mahomedadnsche landen reizen,
en hunnen Geloofsgenooten één' van Gods naamen, en ééne zyner eigenschappen, te
weeten Deszelfs liefde toeroepen. De laatsten zyn, waarschynlyk, de talryksten. Zy
woonen allen niet in kloosters zamen, maar houden zig ook, hier en daar, byzonder op,
vooral aan de wegen, om den reizigers een' dronk waters aan te bieden, enz. Eenigen
trouwen, anderen niet. Het grootst gedeelte van dezelve, inzonderheid van de Seyah,
bestaat uit zwaarmoedige, droefgeestige en spoorbystere menschen, dergelyken men
onder de lugtstreek aldaar veele vindt. Weshalven 't waarheid is, zo als de
Kerkhistorie ook uitwyst, dat het Monnikendom met alle zyne willekeurige Eerdiensten,
dweeperyen en buitenspoorigheden zyn' aanvang daar genomen, en zig vervolgens, by
trappen, van het Oosten naar het Westen heeft verbreid. Veelen hunner, vooral van 't
laatste soort, zyn ook de fynste en haatelykste bedriegers, ja zelfs straatroovers.
Zy draagen meestal hooge, en spits opgaande, maar daarby stompe mutzen, van graauw
vilt, waaraan zy kenbaar zyn. Zy hebben overal een vryen toegang, neemen op de
markten en in de winkels, wat hen aanstaat, zetten zig, zonder omstandigheden, by de
Voornaamsten aan tafel, en gaan' ook zo wêer heen.
Van de Emyrrspreeken zelfs, dikwyls, de nieuwspapieren. Zy worden ook Scherïfs
(Heiligen) genoemd, en niet eer voor geestelyke Perzoonen aangezien, vóór dat zy
eigenlyk onder dezelve zyn aangenomen. Dit zyn de nakomelingen van Mahomed en
deszelfs Familie. Zy onderscheiden zig door eenen heel groenen Tulband, welke rond
over het hoofd zamengestrengeld is, van alle andere Mahomedaanen. Zy zyn, meestal,
tot groote armoede en behoeftigheid vervallen, winnende hun brood, dikwerf, met de
laagste handwerken. Zy zyn zeer groots op hunne afstamming; vuilaartiger, dan
anderen, en de roervinken van onlusten en muiteryen. Zy worden doorgaans zeer geagt,
en, wyl hun getuigenis voor het gerecht beslissend is, zo heeft men, wanneer hunne
leevenswyze geregeld is, voor hen veele eerbied. Zy staan onder den Nakyb, of, gelyk
't volledig luidt, Nakyb-ul-Eschraf, (Heiligen Opziender) welke altoos tot den
Ue'lema behoort, in de Waardigheid op den Mufty volgt, in een zeker opzigt, de
Opziender van Mahomeds vaandel is, en den Ae'lemdav of Vaandrig onder zig heeft, die
het by plegtige gelegenheden draagt. Zy zyn van 's lands algemeene lasten vry, en
kunnen voor geen waereldlyke Rechters worden gedaagd. Byaldien men hen straft; dan
neemt men hen, uit eerbied voor hun' staat, vooraf, hunnen groenen Tulband af. Uit de
Emyrs worden de Scheyks of Hoofden van de Sophie- en Ejubs-, en ook wel andere
Dschamis genomen, en één van beide verbeeldt den Grooten-Scheyk. Deze geestelyke
Scheyks, of Hoofden der groote Moskeën, kunnen, in een zeker opzigt, met de openbaare
Leeraars in de Godgeleerdheid, dergelyken eertyds de Bisschoppen aan de Cathedraalschoolen waren, worden vergeleeken; gemerkt ze altoos een zeker getal Studenten
(Sochtahs) in den Mahomedaanschen Godsdienst moeten onderwyzen. Zy preeken niet
alleen voor den Sultan in hunne Moskeën, maar worden ook wel in staatkundige zaaken
gebruikt. De Scheyk van de Ejubs-moskee is een Vicaris van het te Jco?iien
resideerend Ordens-hoofd, welke het voorrecht heeft, om den Keizer, by zyne Throonbeklimming, het zwaard aan te gorden, doch zulks den eersten gewoonlyk overdraagt.
De Predikers onder de Mahomedaanen worden uit de Imams, Dervischen en Emyrs genomen.
Nopens den inhoud hunner preeken is, vooraf, reeds 't noodige gemeld. Zy zyn by de
Overheden steeds verdagt; want niet zo zeer de Godsdienst-waarheden, als wel staats#17820101
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en burgerlyke zaaken zyn, doorgaans, het onderwerp hunner verhandelingen. Des zyn ze
de openbaare stokebranden, en, wanneer zy het, te Constantinopel, met de Janistaaren
eens zyn, dan is het met den Grooten Heer gedaan.
Die de Bedevaart naar Mekka hebben gedaan, worden genoemd Hadschies. Dezen naam
krygen mede die Grieksche en Armenische Christenen, welke als Pelgrims naar het H.
Graf te Jerusalem zyn geweest. Dewyl nu de Mahomedaansche Hadschies deze bedevaart
enkel en alleen uit eene werkheiligheid, of wel voor anderen om 't geld doen; die
bedevaart ook daarenboven niet in staat is, om de menschen te verbeteren; maar die
reis hen tot lediggang, diefstal en andere ongeregeldheden verleidt; zo worden ze
voor de roekeloosten gehouden, en de Mahomedaanen oordeelen zelve, dat, wie nog geen
kwaad genoeg weete, zulks by en op zyne bedevaart leert.
Het denkbeeld, dat ze voor het overige van een Heiligen, Dely in hunne taal, (welk
woord ook een Dwaas betekend,) hebben, is wel het vremdste, dat iemant ooit kan
vormen. Alle spoorbystere en zinnelooze menschen, met één woord, alle Dwaazen worden
by hen voor Heiligen aangezien. Zo vremd als dit gevoelen is; zo dwaas is de rede,
die 'er voor bygebragt wordt. Zy geeven naamlyk voor, dat deze menschen, by het sterk
denken over Goddelyke zaaken, zo diep in gedagten zyn, dat ze 'er alle gemeenschap
met de benedenwaereld door hebben verloren. Tot de Dwaazen strekt zig by hen ook de
meeste milddaadigheid in aalmoezen uit. Een Mahomedaan agt het voor een geluk,
dezelve te mogen aanraaken en spyzigen. In Egypten zyn de meesten, en daar ook meest
gezien. Men houdt hen, daarom, alle onbezonnenheid ten beste. En het gevolg daarvan
is dit, dat menige booswigten zulk eene gekheid laaten blyken en aanneemen, en alsdan
in eene gescheurde kleeding verschynen, waarby ze, in 't ledig gaan, op anderer
menschen eenvouwdigheid en kosten leeven, groote ongeregeldheden bedryven, en
menigmaal hen groot onheil verwekken, die hunne heiligheid niet den begeerden wierook
toezwaajen. Anders worden ze ten minsten van de verstandigen met een byna ongelooflyk
medelyden beschouwd. Maar zoo ze openbaare onlusten of beledigingen aanregten; dan
worden ze in een dolhuis opgeslooten.

§. XXXII. Van de moejelykheid, om de Mahomedaanen te bekeeren, en van den
afval tot hen.
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6275

Men verwondere zig geenszins, dat het zo zelden gebeurt, de Mahomedaanen tot den
Christelyken Godsdienst te brengen. De reden daarvoor zyn handtastelyk. Betreurt men,
dat het vooroordeel der opvoedinge algemeen is, en de kinders by den Godsdienst der
Ouderen blyven, om geene andere reden, dan om dat deze daarin leefden; zo is ook dit
vooroordeel der opvoeding by de Mahomedaanen als t' huis. By dezen wordt den
kinderen, met zulk een onverstand, de haat tegen andere Gezindten ingeboezemd, dat
het niet uitgedrukt kan worden. Zy leeren het woord, Jatter, dat is, Ongeloovige,
eerder uitspreeken, dan het woord Allah, dat is, God. Groejen zy op; dan zien ze
niets, dan den haat der volwassenen tegen andere Geloofsgenooten en derzelver
beschimping, merkende zy niet minder de groote verdrukkingen, waaronder deze zugten.
Wat is dus natuurlyker by hen, dan een volstrekte afkeer van alles, wat niet by
Mahomeds Vaandel heeft gezwooren? Maar, gesteld al, dat ze over zaaken van den
Christelyken Godsdienst wilden denken, zal hen niet voort 't gevaar, het welk met
eene verandering van Godsdienst gepaard gaat, van een verder onderzoek afschrikken?
De Mahomedaanen gaan zig in geen Christenland neerzetten, maar woonen eeniglyk onder
regeeringen hunnes geloofs. De omzwervende Tartaaren onder Russische bescherming
maaken, hier, geen wezenlyke uitzondering. Maar welke straf is op den afval van een
Mahomedaan van zyn geloof gesteld? Geene mindere, dan de doodsstraf. Daarby zyn ze de
sterkste vyanden van alle afgodery en beeldendiensl. Ten ongelukke nu zyn verre de
meeste Christenen, welke onder hen leeven, groote voorstanders van den laatsten, en
de door hen gegeeven ergernissen niet geringer, dan die onder ons in zwang gaan; wat
kan 'er dus voor eene aanlokking tot den Christelyken Godsdienst by hen plaats
vinden? Voegt men hierby nog, dat hen bykans alle onderregting in den Christelyken
Godsdienst in hunne taal ontbreeke; dat over 't algemeen, het N. Testament
uitgezonderd, weinig in het Arabisch en Turksch gedrukt zy, zelfs dit niet ligt in
hunne handen kome; gedrukte boeken hen in 't algemeen verdagt, de handschriften
daarëntegen in groote Waarde zyn; ja eindelyk het grootste gedeelte niet eens kan
leezen, en op alle mondelinge onderregting de doodsstraf is gesteld; dan moet men zig
over de moejelykheid, van de Mahomedaanen tot den Christelyken Godsdienst te brengen,
gansch niet verwonderen. Zal daarom 't Euangelium onder hen wortels schieten; dan
moet het verbod worden vernietigd, dat by hen deszelfs Leeraaren niet gedood zullen
worden, en de regtmaatige geweetens-vryheid moet vergund worden. Dit hangt,
inmiddels, van groote Ryksveranderingen af, die Gods Voorzienigheid alleen
beschikken, en daar door de noodige deur tot de kennisse der waarheid kan openen.
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Men zou naauwlyks gelooven, dat menschen van andere Godsdiensten, vooral zoo deze op
werklyk Godlyke Openbaar in gen?? rusten, als Christenen en Jooden, tot het
Mahomedaandom konden overgaan: en evenwel ontbreekt het aan zulke Afvalligen niet.
Dat 'er dusdanigen onder de Christenen, in Turkye, of anders in Mahomedaansche landen
gebooren, zyn, kan niemand bevremden. Wat kan 'er een deugeniet, die buiten dat geen'
Godsdienst heeft, by verliezen, wanneer hy teffens eenige tydelyke voordeelen,
waarvan vooraf gesproken is, behaalt? Kan een misdaadige, hy, die 't Geweeten reeds
heeft toegeschroeid, zwaarigheid ontmoeten, om Jesus Christus tegen Mahomed te
verruilen, alleen om 'er de straffen door te ontgaan, die zyne daaden waardig zyn ?
Veelen worden, door ongelukkige omstandigheden, Afvalligen, die, na den val te hebben
erkend, gaarne wêer opstaan en terug zouden keeren, byaldien niet de daarop gestelde
doodsstraf het zwakke vleesch afschrikte. Deze zyn gewoon, vervolgens, Christus
inwendig, maar Mahomed voor 't uiterlyke te eeren; dergelyke dubbelhartigen 'er zelfs
veelen onder de Turken zyn, welke, by geene verkreegen volkomen overtuiging, of uit
menschenvrees twyfelaars blyven. Deze allen hebben, inmiddels, nog een' schyn van
ontschuldiging; maar wat moet men van Europeërs zeggen, die het Mahomedaansch geloof
aanneemen? Eenigen neemen de vlugt uit Europische Staaten of schepen, om de
verantwoording wegens gepleegde misdaaden te ontgaan, waarvan de Graaf Bonneval een
berucht voorbeeld heeft gegeeven. Op de oorlogschepen vindt men het vuilste schuim
des volks, en zelden landen die in een Levantsche haven aan, of 'er ontsnappen
eenigen, en worden Mahomedaanen. Maar men zou denken, dat het ten minsten niet
gebeurde, dat bezadigde menschen, en wien men een gezond verstand toeschryven moet,
ja die zelfs wel op eene groote beleezenheid roem draagen, dusdanige onbezonnenheid
begaan, of liever dergelyke eene godloosheid zouden pleegen. Inmiddels zyn 'er PetitMaitres en Abbés, mitsgaders andere perzoonen, welke hun Vaderland verlaaten, en in
Turkye komen, om Mahomedaanen te worden. Men is misschien begeerig, de beweegreden en
verleidingen dezer laatdunkenden tot zulk eene onderneeming te weeten. Deze zyn
gemeenlyk maar twee in getal. Het leezen van vrygerstige boeken, vooral van de
Franschen, welke byna altoos, door geestig bekleede voorstellen nopens de Turken, het
Christendom verlaagen, brengt het weinige verstand, dat deze menschen nog bezitten,
tot dezen graad toe in de war. Daarby is hen de vryheid van denken, dit geliefde
woord en de leuze der vermeende sterke Geesten, maar te gelyk de vryheid, of liever
de vermetelheid, van naar hun' zin te leeven, en zig by de Turken in de zo
geliefkoosde lusten des vleesches, ongestraft en zonder knaagingen des Gewetens, te
baaden, zo aantrekkelyk afgebeeld, dat ze als Mahomedaanen, hier, een Paradys tragten
te verkrygen, waartoe hen 't ongeloof geene hoop na dit Leeven overliet. Men ziet
daaruit, wat de Romanswyze opgestelde brieven, memoires ?? voor nadeel doen by
menschen, welke, om dat hen de natuur met geen genoegzaam vermogen, van te oordeelen,
heeft voorzien, door een speelend en valsch vernuft worden verblind. Doch alle deze
arme en beklaagenswaardige bloeden worden, weldra, hunne dwaaling gewaar. De Turken
tellen dergelyke windbreekers weinig. De zoete droomen der Afvalligen, by hunnen
overgang tot het Mahomedaandom, raakende eerampten, rykdommen, vrouwen enz. verdwynen
voort na de besnydenis, dewyl ze pas deurwagters, stalknechten, of zo iets gerings
kunnen worden. Zy ondervinden schaamte en verwarring, na dat ze zig, door geestige
Rapsodien en ongegronde voorstellen, zien bedrogen. En, zoo hun Geweten al niet kan
ontwaaken, om dat zy 'er geen hebben, de vryheid, van te denken, beguichelt hen zo
sterk niet meer, maar zy tragten uit dezen dolhof door de vlugt te ontkomen, die wel
gevaarlyk is, dewyl ze, zoo ze betrapt worden, het Leeven moeten verbeuren, maar
waartoe egter medelydende perzoonen de hand nog altyd bieden. Nadenkende Turken
houden mede van dergelyke Christen-afvalligen niet veel, zoo het geene menschen van
verheven omstandigheden en groote schatten zyn; want hunne grondstelling is: een
liegt Christen kan geen goed Mahomedaan wezen. Jooden vallen ook wel af; doch de
voorbeelden daaromtrent zyn evenwel zo veele niet; en de Turken tellen ze ook niet
veel, dewyl zy die zeer gering agten. (*)
(*) Dat de Jooden, by de verzaakinge van hunnen Godsdienst, eerst Christenen, en ook gedoopt
moesten worden, is onwaar: maar wel moeten zy, volgens den Mahomedaanschen Godsdienst, Jesus
voor een waar Propheet houden.

§. XXXIII. Van den Turkschen Keizer.
6340

Van den oorsprong des Keizerlyken Huizes is vooraf § II. gehandeld. De Turksche
Keizer wordt met het Arabisch woord Sultan benoemd, het welk een' Heer of Regent in
een volstrekten zin betekent, en 't Persisch Schach uitdrukt. Padischah wordt by de
Porte voor hooger gehouden, en de Turksche Keizer maatigt zig dezen eertitel aan,
daar Schach den Keizer van Persie wordt gegeeven. Schach is meer, dan Chan, hebbende
zulk eenen als een' onderworpenen onder zig. Padischah betekent den Regent heel kort.
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Wanneer men by voorbeeld vraagd: wie komt daar? dan is het antwoord: Padischah! Maar,
sedert dat de Turken dezen Titel aan eenige Christen mogendheden hebben gegeeven, zo
heeft hy by hen veel van zyne groote betekenis verloren. De Sultans bedienen zig nu
van dien zo menigmaal niet meer in het opnoemen hunner Titelen, maar veeleer van den
Titel, Schah of Schehinscha, die nooit aan Christen-Vorsten wordt gegeeven. Daarby
voegen zy, na hunne andere Titels, en wel voort na hunnen eigen naam, den
onderscheidings-titel Chan daarby, by voorbeeld, Ibrahim-Chan, om daar door hunne
Koninglyke afstamming van eene andere Koninglyke Linie der Tartaaren, welke den naam
van Ogusiaansche draagt, aan te wyzen. Want dit woord, Chan, het welk een' Koning en
Keizer betekent, wordt aan alle regeerende Prinsen vande Familie van DschjingJiysChan gegeeven.
De Throons-Opvolging der Turksche Keizeren verschilt van alle andere Regeeringen;
want, daar by deze of een vrye verkiezing, of de Eerstgeboorte iemand het recht tot
de regeering geeft, zo volgen in Turkye niet altyd de Zoonen, maar menigmaal de
Broeders naar den ouderdom den overleeden Keizer op; en zyn er van dezen niet meer,
dan valt de Throon den oudsten Prins van de Hoofd-linie te beurt, en de Prinsen van
de laatste Keizers worden voorbygegaan. (*) Het heilzaam oogmerk van zulk eene
schikking is ongetwyfeld, om de ongelegenheid te weeren, welke de Bybel met deze
woorden voorstelt: "wee het land, wiens Koning een kind is!" en gevolglyk geen ander,
dan Keizers van ryper jaaren te krygen, die aan de losheden der kindsche jaaren niet
meer onderhevig zyn; doch ook 's menschen bedorvenheid heeft dit gezogte nut
verydeld. In de vernietigde goede oogmerken der Stigters van waereldlyke regeeringen
zien wy de waarheden tier?? heilige uitspraak: "de menschen zyn alle afgeweeken, en
al te zamen ondeugend geworden; daar is niemand, die goed doet, ook niet één." Want
alhoewel zy in de Monarchaale, of Aristrocratische, of Democratische, of gemengde
regeeringswyzen, hunnen welstand, op alle mogelyke wyze, in veiligheid wilden
stellen, zy hebben egter ook, in dit opzigt, moeten bevinden: "de Heere heeft de
aarde vervloekt, om des menschen wille." In Turkye is 't even zo gegaan. Dewyl de
Keizers duchten, dat hun opvolger, vóór den tyd, lust tot den Throon mogt krygen, of
hem het volk, zoo 't zig van hem iets goeds beloofde, in eenen opstand mogt
verkiezen; zo wordt hy, als een kind, in nuttelooze bezigheden onder vrouwen en
gesneedenen gehouden en bewaard. Waaruit men kan afneemen, hoe onryp aan verstand, by
rypere jaaren, de Turksche Prinsen tot de regeering komen. In voorgaande tyden was
wel de opvoeding van dezen heel vry, even als by andere Prinsen; maar thans hangt 't
eeniglyk van de vergunninge des Sultans af, in hoe verre zy vryer en edeler al of
niet zal zyn. De Historie des Turkschen Ryks maakt een voornaam onderwerp der
onderregtinge uit. Des heeft een Turksche Keizer, meestendeels, een jammerhartige
opvoeding gehad. Behalven den Mahomedaanschen Godsdienst, en wat Arabisch en
Persisch, weet hy byna in het geheel niets. By zyn voormaalig gezelschap is hy
ontbloot van alle kennis der waereld, en nog veel meer verstoken van de tot het
regeeren noodige gesteldheid. Daar hem als in zyn' kerker zelfs de naam, vryheid,
onbekend is gebleeven, en hy zig, by de ontsluitinge van dien, door het Serail en
volk vergood, en op den Throon zyns Voorzaats ziet verheven; zo kan men zig
geraakkelyk verbeelden, wat zulk een schielyke en verblindende verandering voor eenen
indruk op hem moet maaken. - De dood van een Turkschen Keizer wordt, om ??adien en
onlusten voor te komen, zo veel mogelyk is, buiten 't Serail zo lang verborgen
gehouden, tot dat de Throon-opvolger door den Groot Visier, den Mufti, den Aga der
Janistaaren en de voornaamste perzoonen des Serails, tot de ledig staande Waardigheid
is verheven. Hierop wordt de groote Divan byeen geroepen, door denzelven den nieuwen
Keizer de hulde gedaan, en zyn naam door de Telals of openbaare Herauts uitgeroepen.
Hy vertoont zig aan het volk, by het ryden naar de Moskee. De eigenlyke aanstelling
geschiedt niet door eene zalving of krooning, maar door de aangordinge des Sabels,
welke in de Ejuhs-Moskee by Constantinopel, door den Scheik, met deze woorden wordt
verrigt: gaa heen, uw is de overwinning, doch eeniglyk door God!
De Titel van den Turkschen Keizer is Oostersch, dat is, tot spoorloosheid toe
opgeblaazen. Een gedeelte daarvan bestaat alleen in verbeelding, maar geeft nogtans
niet veel minder te kennen, dan een' Koning der overige Koningen, een schitterende
zon, een' uitde??erder kroonen, eene schaduw Gods, de poorte der zaligheid, en
dergelyke snoeveryen meer; een ander gedeelte is onecht, geevende kleine Provinciën
op, welke reeds in de grootere zyn vervat, of heel byzondere steden, die 'er in
leggen; nog een ander gedeelte meldt dingen, die niets in het geheel betekenen, als
wanneer hy een Heer der H. plaatzen wordt genoemd. Evenwel is de Titel by alle
Sultans niet dezelfde, maar, gelyk by andere Vorsten, naar gelange van de
vermeerdering of vermindering hunner bezittingen, aan menige veranderingen
onderhevig. Muhammid IV. gaf zig den volgenden Titel: "de Stadhouder (naamlyk van
God) op de oppervlakte der aarde, de Heer der Heeren op den aardbodem, de Gebieder
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over de halzen der menschen, de Koning der geloovigen en ongeloovigen, de Koning der
Koningen in de waereld, de Keizer van het Oosten en Westen, de Keizer der Keizeren,
groot van magt, de Vorst en Heer der gelukkigste Hemeltekenen, de Majesteits Keizer,
het zegel der overwinninge, de toevlugt des menschdoms, de op den aardbodem rust
verbreidende schaduw Gods, de Koning van Griekenland en klein Asie, van Arabie,
Persie, Turkistan, Tartarie, het gelukkig en klippig Arabie, van Egypten, Syrië,
Karmali Kjurdijlan, Cirkallie, de Abasiten en Georgianen, een Heer der witte en
zwarte Zee en des Oceaans, Heer van Hongarye, Wallachie en Moldavië, van Africa,
Algiers en Barbarye, niet minder de Erfgenaam van veele andere duizende Ryken en
Provinciën, Sultan Muhamm?? Cte. een Zoon van Sultan Ibrahim Chan, een Zoon van
Sultan Achmed Chan, enz." En anders luidde de Titel van een Sultan, in een' brief aan
een Duitschen Keizer, verkort dus:
“Ik, de Heer aller Heeren, de Beheerscher van het Oosten en Westen, die magt hebbe,
te doen en te laaten, wat my behaagt, de Heer van gansch Griekenland, Persie en
Arabie, de beheerscher van al het geen een' Koning en Heer kan onderworpen worden, de
groote Held dezes tyds, en de sterke Reus van den ruimen aardbol, de Heer der witte
en zwarte zee, en der Heilige, met Gods glans lichtende stad Mekka, der stad Medina,
en der H. en reine stad Jerusalem; de Koning van het beroemde Ryk Egypten; de Heer
van Jonie, en de steden Atheen, Senamim, den H. Tempel Gods Zabilon en Bajjio,
Rethfan en Magodvn; de Zetel en Throon des grooten Konings Nashin Retram; Heer van
het eiland Algiers, en de Vorst van de Ryken, Tartarie, Mesopotamie, Medie, Georgië,
en gansch Griekenland, van Morea en Natolie, Asie, Armenie, Wallachie, Moldavië, en
zeer veele andere Ryken en Vorstendommen, waarvan ik Beheerscher ben; de aller
grootste Keizer, Sultan N. N. een Zoon des grooten Keizers, Sultans, N. N. die van
God magt hebbe, alle volken in toom te houden, en aller steden en veilingen poorten
en sloten te openen; in myne hand zyn alle einden der aarde, geene uitgezonderd,
overgegeeven; ik, de Heere van het Oosten, van het Ryk Tschin (China) af, tot de
einden van Africa toe, wien God tot een dapper oorlogsheld heeft aangesteld; onder
wiens dappere Ryken het onverwinnelyke Slot, Cesarea, voor klein, en onder myne
erfryken het gebied en de heerschappy des Grooten Alexanders voor gering wordt
gehouden; by my is de sterkte der geheele waereld, en de kragt der Firmamenten: vrede
zy over den Koning N. N. die de magtige Heer der gansche Christenheid, en 't
uitverkooren vat van het magtig Christen-geloof is, de werklyke en verkoozen Keizer
der Roomsche volken, enz." Door de H. plaatzen, waarvan de Sultans zig gemeenlyk
Heeren noemen, worden, gelyk uit den laatsten Titel blykt, Jerusalem, en inzonderheid
Mekka en Medina verstaan. Van de eerste noemt de Sultan zig een' Beschermheer, maar
van de twee laatste slegts een Dienaar. Doch deze Titel sluit by de Mahomedaanen
evenwel veel in; gemerkt de Sultan, als Opperheer dezer plaatzen, juist daarom, voor
het Opperhoofd vast den Godsdienst, en een' waar Opvolger van Mahomed wordt gehouden.
Op het zegel staat niet de halve maan, als het welk, eigenlyk en alleen, een
zinnebeeld der natie en des Ryks is; maar zyn en zyns Vaders of Voorzaats naam, met
het byvoegzel: zegevierend en onöverwinnelyk Keizer.
Wat betreft de bezigheden van een Sultan; die moesten oneindig zyn, indien hy 'er zig
mêe wilde belaaden: maar het hangt, even als by andere Vorsten, van zyne eige neiging
voornaamlyk af, of hy 'er veel, dan weinig deel aan neemen wil. En de Oostersche
Grootheid schynt mêe te brengen, dat hy zig, zo veel mogelyk is, zelden moet laaten
zien en spreeken, om in eene des te onbekendere Hoogheid by hen, welke hem naderen,
te blyven. Evenwel moet het den naam hebben, dat de gewigtigste zaaken als onder zyne
oogen geschiedden; en, daar deze in den Divan afgedaan moeten worden, en hy in 't
daaraan grenzende vertrek, door middel van 't vooraf gemelde gouden traliwerk, alles,
wat daarin omgaat, waarneemen kan, zonder gezien te worden, zo moeten daar de Grooten
des Ryks alles in orde behandelen: of anders laat hy geheime raadsvergaderingen
beleggen, om 'er zaaken van gewigt, in zyne tegenwoordigheid, in te verhandelen, en
af te doen. Daar inmiddels de meeste Staatsbedienden in de Provinciën en plaatzen,
waar zy zyn, bykans eene onbepaalde magt, ja zelfs het recht over Leeven en dood
hebben; zo ziet men wel, dat zo veele dingen in verre na niet voor de hoogste
regeering, of voor den Divan komen, als by ons. In dezen Divan beslist de Groot
Visier bykans alles, en niet dan zaaken van het uiterste belang komen voor den
Keizer, welke zig nogtans aan deszelfs gevoelen houdt, ten ware de Gunstelingen en
vrouwen des Serails hem van gedagten doen veranderen. De Groot Visier voert des ook
't meeste in 's Keizersnaam uit. Zulke bevelen en antwoorden worden genoemd Verman:
maar komen zy onmiddelyk van den Keizer voort; dan draagen zy den naam van ChathScheryf, dat is, heilige edele schrift, waar onder hy deze woorden eigenhandig heeft
geschreeven: myn bevel zal naar zyne form en inhoud geschieden. Doch gemeenlyk laat
hy zyn' naam slegts door den Nischandschy-Pascha (Groot Cancellier) boven de bevelen
drukken. Dit bevel is onherroepelyk, gesteld zelfs, dat het nog zo onredelyk ware.
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Tusschen dit en de Pauselyke Bullen is eene volkomen overëenkomst. Hierdoor kan men
de Persische gewoonte, waarvan Efth: l 19. en Dan: VI 9. 13. 16. gewag gemaakt wordt,
ophelderen. Hy vergeeft de hoogste Eerampten, doch zelden zonder raadpleeging met den
Groot Visier. Deze en de overige Grooten des Ryks vergeeven de laagere bedieningen.
Alle vrydagen, byaldien hy niet door gewigtige beletzeis wordt weerhouden, rydt hy
openlyk, en onder groote plegtigheden, naar de Moskee. Dezen tyd neemen, dikwyls, de
onderdrukten waar, om hunnen nood door verzoekschriften, by dit ryden hem' ter hand
gesteld, als voor zyn' Throon te brengen. Tot dat einde hebben zy wel, om het gewigt
hunner bede te ontdekken, en zyne oplettendheid naar zig te trekken, of hem tot het
deel neemen aan hunne omstandigheden te beweegen, hun hoofd met een stuk eener rietemat bedekt, welke zy of boven aansteeken, of 'er een brandend licht over houden. Zo
dra dit wordt gezien, laat hen de Keizer by zig haalen, en hun verzoekschrift
aanneemen. (Rom. XII 20.) Wee dan den geenen, over wien, op deze wyze, met recht,
eene klagt wordt gedaan! Zyne meeste vermaaken neemt hy met de togten te water naar
zyne landkasteelen. Hier en daar geeft hy een' Grooten des Ryks een bezoek; maar
niets is lastiger en kostbaarer voor den Tr??ant, dan zodanig een. — By allerlei
gelegenheden, als op het Beyram-feest en andere tyden, moeten de Grooten hem
geschenken brengen, welk aloud gebruik reeds in Sam: X 27. 2 Chron: XVII 5. voorkomt.
Dikwyls geeft hy ook wel den Grooten dergelyke; maar dit eischt tegengeschenken, die
tien of twintig maal meer moeten bedraagen. — Hy gaat veeltyds vermomd uit, vooral
wanneer de tyden zorglyk zyn. Vermomde wagten volgen hem, welke een soort van taal,
door tekenen te spreeken, verstaan, en by zulke gelegenheden wordt bewaarheid, wat
Spreuk. XVI 14. staat: des Konings grimmigheid is een boode des doods. Op deze wyze
ontdekte Keizer Mahmud de menigvuldige zamenzweeringen tegen hem, en 'er wierden
eenigen tyd zo veele menschen in het Kanaal geworpen, dat elk een' afkeer hadt, van
visschen te eeten. 'T getal zyner wyven en bywyven is groot. Dit zyn wel Geheimen
voor alle de geenen, die niet in den Harim of de wooning der vrouwen zyn; maar zo
veel is nogtans bekend, dat de Keizer zynen tyd onder dezelve als gewoon is te
verdeelen, schoon het niet wel is te beslissen, of hy 'er veel genoegen onder heeft.
Want, daar zy hem zelfs tegen haaren Wil moeten beminnen; elke van haar zyn hart
zoekt te kluisteren; de ééne tegen de andere is; en dus, behalven de slaafsche
bepaaling haarer vryheid, jaloezy en Kabaalen onder haar gemeen zyn; zo mogen,
menigmaal, onaangenaame onderzoeken, ja zelfs scherpe executien noodig wezen. De
Sultan gaat met niemand vertrouwd om, zyne wyven, en de één of ander zyner
gunstelingen uitgezonderd. Weinige perzoonen hebben het voorrecht, met hem te mogen
spreeken, by voorbeeld de Groot Visier, de Mufti, de Kisler-Aga, de BostanschiBaschi,
de Lyfarts enz. Alle andere mogen niet eer, dan na een voorafgaand verlof, met hem
spreeken. Niemand mag met hem spyzen. Elk nadert hem met nêergeslagen oogen, en
kruizelings na den onderbuik toe in elkander gelegde handen. Dit brengt het Oostersch
Ceremonieel mede; en een Sultan zoude verligt worden, die dit wilde afschaffen.
Voor 't overige behoeft de Turksche Keizer geen looze of valsche Staatkundige, noch
een Machiavellist te wezen. Dit is voor kleine Vorsten op zyn hoogd slegts noodig,
ten einde zig daar door Waardigheid, grootte en aanzien te verschaffen, het welk hen,
by hunne ydel- en eergierigheid, de geringe uitgebreidheid hunnes lands niet zou
verleenen. De Groote Heer gaat, in zyne Waardigheid, volstrekt te werk. Hy beveelt
als Keizer, en als een plaatshouder van Mahomed. De grootste hoop houdt hem voor
zalig gestorven, die op zyn bevel wordt geworgd. Hy wordt in zyne Waardigheid bykans
aangebeden. Zyn Serail, het welk slegts zo lang stand houdt, als hy Keizer is,
beschouwt hem als de zon, op welker ondergang voor 't zelve een doodsnacht zoude
volgen. Hy, wien zyn Chath-Scherif (geschrift) wordt overhandigd, staat op, en drukt
het, by de ontvangst, aan het voorhoofd. De Straaten, waar door hy rydt, worden
schoon gemaakt, en in den Zomer met water besprenkeld. Met één woord: zyne geheele
regeering is despotiek, en de eerbied, die hem 't volk bewyst, byna Godlyk. Doch deze
despotismus of volstrekte magt rust eeniglyk op de gronden des Korans, en de daaruit
vloejende gebruiken. Daardoor wordt hy, meenigmaal, zeer bepaald. Daarby kan der
menschen natuur, door alle deze Majesteit, niet worden uitgeroeid. Zy behoudt haare
vryheid. Zo groot als in het algemeen des Sultans magt over de Staatsbedienden en
Grooten is, die voor zyne slaaven gehouden, en ook zo worden genoemd; hy moet egter
omzigtig te werk gaan, wanneer het 's volks rechten of een Staat in 't byzonder, of
het welzyn eener geheele Provincie geldt. Alsdan neemt men geen uitstel, zyne rechten
te handhaaven. De Mahomedaansche Godsdienst verandert de menschen niet, maar laat hen
zo bedorven, als ze van natuure zyn. Het volk slaat aan het muiten, laatende dit zyne
anders gewoone eerbied wegens een rechtvaardig, of ten minsten vermeend rechtvaardig
misnoegen vaaren. Des Keizers Perzoon is dan niet meer heilig. Zyne ster??, zyn wenk
en zyne bevelen hebben dan de betoverende kragt verlooren. 'T vergrypt zig aan hem
zelv'. Gelukkig is hy, wanneer hy in den kerker wordt geworpen, waarin hy, tot dus
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verre, den Throons-opvolger hieldt geslooten, en dien men tot denzelfden top van Eer
verheft, waarvan men hem deed tuimelen. Doch het ontbreekt mede niet aan voorbeelden,
dat hy een slagtoffer van 's volks woede zy geworden. En dit geschiedt, altoos, onder
den schyn van recht, of wel onder de werklyke bescherming en verdediging der wet. De
Mufti of één der Scheiks van de Sophie- of Ejubs-Moskee, of ten minsten één der
voornaamste Rechters en Wetgeleerden moet hem, van de zyde der misnoegden, de rede
voor zyne onbekwaam- en onwaardigheid tot de regeering, en teffens het vonnis
aankondigen. Men verbeelde zig niet, dat de Turken hieromtrent erger zyn, dan andere
volken. Maar dat, onder de Christenen, dusdanige tooneelen by de verdrukkingen der
onderdaanen, zo zelden plaats hebben, en veele eeuwen ons, naauwlyks, éénen Koning
van Engeland in dit slag toonen, zulks hebben de Vorsten eeniglyk den Christelyken
Godsdienst te danken, welke eene menigte hunner onderdaanen van natuurlyke menschen
tot geduldige Christenen maakt, en by de overigen, vooral door de openbaare voorbeden
van de preekstoelen, zulk eenen indruk agterlaat, dat zy zelfs by de lasten de
Overheid onderdaanig zyn, die magt over hen hebben, Rom: XIII 1.5. en dat wel niet
uit nood, om de straf, maar ook om het Geweten. Gave God, dat alle Vorsten dit
bedagten! en, wanneer zelfs 't Engelsche Tooneel door een verkeerd begreepen
Godsdienst is veroorzaakt; niets moest hen meer, dan een gezuiverde, ter harte gaan.
(*) In 't algemeen is dit de zetregel nopens de opvolging, dat, by het overlyden van een
Sultan, de oudste Prins van den bloede Keizer wordt; ten zy, dat hy voor onbekwaam verklaard,
of 'er een opstand is voorgevallen. In zulk een geval ziet men niet op de verre of na-versrand
't ??hap met den overleeden Sultan.

§. XXXIV. Des Keizers optogt.

Alhoewel alle wyken van Constantinopel met genoegzaame wagten, gerechtshoven en
andere burgerlyke schikkingen zyn voorzien; de Keizer gaat, evenwel, dikwyls,
verkleed in de stad rond, en hem verzellen mede verkleede perzoonen, die op zyn' wenk
zyn' Wil verstaan, en hem ter uitvoer brengen. Maar, op zekere tyden, houdt hy
openbaare optogten. De pragtigste onder de gewoone is op het groote Beyram-feest,
wanneer alle Voornaamen hem in 't Serail begroeten, beschenken, en van daarnaar de
Moskee moeten verzeilen. Alle vrydagen rydt hy mede naar eene Moskee. De straaten,
waar door hy te paard rydt, (want 't ryden met een wagen is gansch niet gebruiklyk,)
worden schoon gemaakt, en in den zomer met water besprenkeld. Van het Serail tot de
Moskee toe staan, aan weerszyde, Janistaaren of andere wagten, doch zonder geweer,
welke, ten teken der slaafsche onderdaanigheid, de handen tegen den buik naar
beneden, kruizelings over malkander hebben gelegd. De voornaamste Bedienden des
Serails gaan of ryden voor hem heen. Zyn paard is met omtrent een dozyn
Schurbahdschys omringd, welke op hunne Ceremonie-mutzen dunne, maar in de langte
uitgestrekte, daarby taamlyk hoogöp staande pluimen draagen, en te voet naby om hem
heen gaan. In zulken optogt rydt hy ook, menigmaal, op andere tyden, door de straaten
der stad, geevende ook wel by de Grooten zyns Hofs bezoeken. De Tractant moet wel
alles te werk stellen, om een' zo grooten Gast behoorlyk te onthaalen; maar hy mag
'er niets voor trekken, en moet hem nog daarby een gepast geschenk doen. By het ryden
door de straaten moet elk, welke zig in de winkels en voor de glazen bevindt, staan;
by het zitten zoude hy groot gevaar loopen. De Keizer is gewoon de wagten en menschen
aan weerskanten te groeten, terwyl hy 'er zyn hoofd met eene kleine buiging heen
draait, en de regte hand aan de linke borst legt; waarop het volk met eene
toejuiching antwoordt: gelyk dan, naar de Turksche gebruiken, de Voornaamere den
Minderen het eerst groet. By 't vaaren op het water wordt de Keizer door de Bedienden
van het Hof of Serail, maar de Groot Visier door de Staatsbedienden verzeld; doch
beide vaaren, nimmer, in ééne bark zamen; en alsdan worden de Kanonnen van het Serail
gelost: doch beide mogen, nooit, een' nacht buiten de stad blyven, of het moest
wezen, dat een Kaym-Maekam (Plaatshouder) ware aangesteld.

§. XXXV. Van het Turksche Hof.
6600

6605

Na den Turkschen Keizer moet, in een natuurlyke orde, van de Osmsnsche Porte, of, dat
hetzelfde is, van 't Turksche Hof worden gehandeld. Nopens den naam en oorsprong van
het woord, Osmansch, valt geene bedenking, dewyl hy van éénen der voornaamste
Stigters des Ryks, te weeten Osman, wordt afgeleid; maar wegens het woord, Porte, zyn
de gevoelens verdeeld. 'T waarschynlykste laat zig door den Bybel bepaalen, naar
welken de Oosterschen de poorten eener stad als de voornaamste plaatzen ter
onderhandelinge en rechtsoefeninge aanmerkten. Dewyl dus ook, van de eerste stigting
dezes Ryks af, de Residentie-plaats der Vorsten met het hoofd-gerecht was verëenigd;
zo is daaruit de naam der Osmansche Porte ontstaan. Dat deze afleiding de echte zy,
wordt nog door de gewoonte beveiligd, vermits men het Paleis van een Afgezandt, een
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Kassa enz. door de inwooners des lands, den naam van Porte hoort geeven. En spreekt
men te Constantinopel simpel van de Porte, zonder het byvoegzel, hooge, te gebruiken;
dan verstaat 'er elk het Paleis des Groot Visiers door, waarin de meeste zaaken
worden afgedaan. Naar gelange zig nu het Turksche Ryk heeft uitgebreid; zo is ook de
Porte of het Hof na andere steden, by voorbeeld ??en, Brussa, Adrianopel, maar
eindelyk, na de inneeming van Constantinopel, naar deze stad verlegd. Daar heeft
thans in 't Serail het Turksche Hof zynen zetel gevestigd. Alles, wat tot dit Hof
behoort, en zig in het Serail ophoudt, bestaat uit veele duizende menschen. Na den
Keizer verdienende Keizerlyke vrouwen hier de eerste plaats. Deze bestaan uit de
uitgezogtste schoonheden. Zy worden niet alleen gekogt, en dan naar het Serail
gebragt, maar de Paqhas (Raffas) en Grooten stellen 'er ook eene verdienste in, om ze
'er, by wyze van een geschenk, in te brengen. Want byaldien zy 's Vorsten gunst
hebben gewonnen; dan bevorderen zy, gemeenlyk, het geluk haarer weldoeners. De
Gemaalinnen der Keizers worden, van de Europeërs, door eene misvatting, Sultanen
genoemd. De Turken noemen ze de eerste, tweede, derde vrouw enz. Eigenlyk komt die
Titel alleen de Prinsessen des Grooten Heers, of eene eigenlyk en werklyk benoemde
Gemaalin van hem toe. Deze zo genoemde Sultanen der voorige Keizers wierden,
voordezen, menigmaal gedood, maar thans worden zy in zekere Staats-gevangenissen, en
doorgaans in het Oud Serail, met de behoorlyke welvoeglykheid bewaard: maar de moeder
des regeerenden Keizers, die Sultane-moeder (Walidet-Sultan) wordt genoemd, heeft een
byzonder aanzien. Haar Opperhofmeester draagt den naam van Walidet-Kjetchudafzy. —
Onder de werklyke Sultanen heeft, gelyk bekend is, die geene den voorrang, welke den
eersten Prins ter waereld heeft gebragt. Van Bywyven is geen zeker, maar egter een
groot getal. Aanmerkelyk is het, dat volgens eene vastgestelde schikking, die de
kragt eener wet heeft, geene Turkin, ten minsten nimmer van aanzienlyke ouders, in
het Serail kome. Alle Sultanen zyn 'er als slaavinnen in gebragt. De rede voor eene
ons zo vremd toeschynende zaak rust deels op hunnen Godsdienst, op dat hst heilige
geslacht der Turksche Vorsten niet ??amme van moeders, die met familien zyn
verbonden, maar van zodanige, die als familieloos moeten aangemerkt worden; deels op
staatkundige gronden, ten einde geene Turksche Familie, door eene Sultane, met de
Keizerlyke vermaagschapt worden, en dus aanspraak op den Throon moge maaken. Ten
minsten is dit gebruik sedert Bajazet I. onderhouden. Want toen deze met een wettige
Gemaalin in Tamerlans gevangenis geraakte, en zeer slegt wierdt behandeld; zo kwam
nogtans de smaaden schande, welke zy, in zyne tegenwoordigheid, moest uitstaan, hem
het onlydelykste voor. En daarom trouwen zyne opvolgers geene wettige Gemaalinnen, op
dat haar in zodanig ongeluk geene zelfde schande overkome: ten zy men de oorzaak van
dit niet trouwen, eigenlyk, in de bezuiniging wilde stellen, om naamlyk voor zulk
eene Sultane geene byzondere hofhouding op te regten en te onderhouden, 't welk
jaarlyks eene halve millioen Piasters zoude kosten. Van Kabaalen onder deze Sultanen
en Bywyven zoude 'er geen einde zyn. Is ééne haarer zwanger; dan wordt ze bykans op
de handen gedraagen. Rondom en in 't Serail heerscht dan eene ongemeene stiite. Den
Europische schepen, die anders hunne aankomst, door eenige Kanonschootën, bekend
maaken, wordt dit schieten reeds by de Dardanellen vooraf verbooden. Ja, daar anders,
by des Keizers speelvaart op het Kanaal, de kanonnen rondom 't Serail worden gelost,
dit schieten wordt alsdan gestaakt. Voor 't overige zyn zy alle van haare vryheid
beroofd, en in den Harim of van 't Serail of de landkasteelen opgeslooten. Gaan zy
uit speelevaaren, of zomwylen in een' tuin wandelen; dan geschiedt zulks, waar men
ergens van bergen of e?? andere plaats gezien kan worden, zo bedekt, dat naauwlyks
adem geschept kan worden, en altyd onder het opzigt der gesneedenen, die met een
Argus-oog op alles zien en letten. Niets is verwarder, dan wanneer by 's Keizers
vrouwen een Arts noodig is. 'T zou slegt met zulk een' afloopen, ingeval hy mogt
begeeren, de tong, de oogen en het gezigt te zien, om van de ziekte te oordeelen; en
het gevaar meet groot, en hy aan 't Hof byzonder zyn gezien, wanneer hy vryheid
heeft, de pols te voelen, zonder dat de hand met een sluyer bedekt is. Voor 't
overige slyten zy den tyd met een onledigen lediggang, als bezoeken, welke zy
elkander in haare opgesloote wooningen geeven, danzen, muziek, borduuren, enz. Doch
ik breek hier af, om niet in nuttelooze beuzelingen wydloopig te zyn, en my zelfs
wegens eene laakende beoordeeling van de leevenswyze aan veele Europische Hoven
verdagt te maaken. Komt nu eene Sultane in de kraam; dan wordt 'er een Donalmaoï
groot Feest wegens de geboorte, en wel by een Prins in het geheele Ryk, maar by eene
Prinses alleen te Constantinopel gevierd. De l??en en straaten zyn alsdan 's nachts
verlicht, en de vreugdebedryven duuren wel 3 en meer dagen.
De Prinsen der regeerende Keizers worden, in 't eerst, van de vrouwen opgevoed, maar
vervolgens hebben allen hunne leermeesters, (Chodschjah) en worden wél behandeld;
maar 't lotgeval der overige Prinsen is droevig. Doch deze worden thans niet meer,
als anders voordezen geschiedde, by hunnes broeders komst tot den Throon, van het
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Leeven beroofd. Zy zyn binnen een kleinen omtrek van 't Serail opgeslooten, worden
zeer naauwkeurig bewaard, en zyn van de verkeeringe met alle anderen afgesneeden. Zy
mogen slegts op enkele tyden, als op het Beyrams-feest, hunne opwagting by den Keizer
maaken. Anders zien zy hem gemeenlyk niet; en laaten ze ergens blyken, naar hoogere
zaaken te willen staan, of schynt het volk op den éénen of anderen, slegts in naam,
eenig vertrouwen te stellen dan is zyn Leeven in gevaar, en 't worgen of vergist is
de laatste genade. De Gesneedenen zyn hunne strenge bestierders, en komen zy tot
mannelyke jaaren; dan worden hen slegts vrouwen gegeeven, die onvrugtbaar zyn; en
mogt het al gebeuren, dat 'er kinders, vooral van 't mannelyk geslacht, wierden
gebooren, dan worden deze door vergift om het Leeven gebragt. - Met de Prinsessen
pleegt de Groote Heer eenen gewoonen handel te dryven. Hy huwelykt haar uit, wanneer
ze pas 2 jaaren oud zyn, aan oude Visiers of Bassas. Doch de Bruidegom ziet zyne
Bruid niet. Inmiddels moet hy haar aanzienlyke geschenken geeven, welke de Groote
Heer naar zig neemt. Sterft die man; dan vervalt alles aan de vermeende Gemaalin, of
eigenlyk aan den Grooten Heer. Dusdanig een spel duurt zo lang, tot dat ze werklyk
aan eenen met haar reeds te vooren, of wel op nieuw verloofden man wordt gegeeven,
het welk onder belaghelyke Ceremoniën, dat ze, by voorbeeld, by zyne vertooning,
eenen dolk tegen hem trekt, maar ook by openbaare plegtigheden te Constantinopel
geschiedt. Niets is dwaazer, dan zulk een huwelyk. Wanneer de man, gelyk doorgaans
geschiedt, zyn ampt buiten 's lands heeft; dan blyft de Gemaalin welke uit hoofde van
haare afkomst nog altyd Sultane wordt genoemd, volgens eene vast gestelde wet, in de
Residentie. De man heeft, daarby, zonder haare byzondere vergunning, geene vryheid,
bywyven te houden; want meerder vrouwen worden iemand, die eene Sultane heeft, niet
toegestaan. Deze bloedverwandtschap met den Keizer helpt hem ook in het tydelyke
zelden iets; want hy kan by dit alles afgezet, in ballingschap gezonden, en geworgd
worden. Is 't lotgeval der kinderen, van Keizerlyke Prinsessen by haare mannen
geteeld, droevig, om dat ze wel, hier en daar, voort na de geboorte van het Leeven
worden beroofd; zo zyn 'er egter de kinders van het vrouwelyk geslacht beter aan:
want die laat men in 't Leeven, en worden Kanum Sultanen (vrouwen van den bloede)
genoemd. Trouwen zulke; dan blyven alle haare kinderen in 't Leeven. Men laat,
zomwylen, ook de Zoonen der eerste leeven; maar die hebben geen' rang noch deel aan
de Keizerlyke Familie. Trouwens dit alles hangt af van des Sultans willekeur, naar
gelange hy vriendelyk of wreed omtrent zyne zusters of dochters wil handelen. Het
oogmerk dezer bewerkte huwelyken is dus alleen dit, om het Goed van groote en ryke
perzoonen, waaraan de Groote Heer onder geen schyn van recht kan komen, naar zig te
trekken; of de vrees te verminderen, welke hy wegens hun aanzien, in de Provinciën
verkreegen, moet hebben, dewyl ze uit hoofde van hunne Gemaalinnen, menigmaal, naar
Constantinopel moeten komen en men zig, by zulk eene gelegenheid, van hunne perzoonen
steeds meester kan maaken. — Niemand mag het aangeboden huwelyk afslaan; en, wanneer
hy zelf getrouwd is, zo moet hy, by die voorgestelde vereëniging met 't Keizerlyke
bloed, zyn voorige Gemaalin verstooten. Wat anders het getal der Perzoonen der
Keizerlyke Familie betreft, beneffens andere dingen, in het Serail voorvallende; die
zyn voor hen, welke tot alles niet in perzoon worden toegelaaten, Geheimen, welke met
eene dikke duisternis zyn bedekt. Van volwassen Prinsen en Prinsessen weet men uit
menigerleie omstandigheden, of ze nog leeven, dan niet; maar by nieuwe geboorten,
alsmede sterfgevallen van jonge Prinsen, wordt het volk geweldig misleid. De eerste
worden dikwyls verdigt, niemand der vrouwen zwanger geweest zynde. De laatste worden
voor de waereld verborgen gehouden, zo lang als men het goedvindt; men teld ze nog
onder de leevendigen, wanneer ze reeds lang gestorven en vergaan zyn. Tot deze en
alle overige Geheimen gebruikt men de Gesneedenen. Deze schepzels, welke zig verder
niemand van beide geslachten aanmaatigt, of ze voor de zyne erkent, zyn de heimelyke
dryfveeren des Serails. Zy zyn van tweederlei soort, te weeten zwarte en blanke.
Onder de blanke Gesneedenen bevindt zig de Opper-Kamerheer, of de Opziener der ChafzOcla, dat is, de Chafz-Oda-Baschy de Opperschatmeester, Chafynehdür-Bajchy; de
Opperkeuken- en Kelder-meester, Kjilardschjy-Baschy; en de Kasteschi van het Serail,
Sjeraydar-Agafzy. Hun Opperhoofd wordt genoemd Kapi-Aga, welke in een zeker opzigt de
Opperhof- als mede Reqaejl??-meester in het Serail is. De zwarte vermogen 't meest;
want zy voegen best tot de boosheden van het Serail; zy hebben ook nog minder
aantrekkelykheid, dan de blanke; en man wenscht 'er juist volkomen wangedrogten in te
hebben. Uit dezen wordt de Kislar-Aga of Opperste der gesneedenen genomen, (*) welke
naa den Grooten Heer de voornaamste in 't binnenste van het Serail is. Deze
bediening, zo veragtelyk voor de menschlyke natuur, wordt onder de eerste van het Hof
gerekend; want zy vergunt den onmiddelyken toegang tot den Keizer, tot de Sultanen,
en 't binnenste van alle Ryks- en Staatszaaken. Alles ligt en buigt zig voor hem in
het Serail, en zelfs de Groot Visier en alle Grooten des Hofs moeten hem ontzien, en
zig tot een' vriend zoeken te maaken. Onder zig heeft hy eene zeer groote menigte van
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Opper-gesneedenen, waar onder alsdan derzelver talryke benden trapswyze zyn verdeeld.
Zyn Secretaris, onder den naam van Jafydschy-Efendy, is mede een, vooral wegens den
onmiddelyken invloed op den Grooten Heer, gewigtig perzoon. Voor 't overige is,
volgens echte beschryvingen, niets ontaarter, dan de gemoeds-gesteldheid dezer
Ontmanden. Dewyl ze niet alleen, ten eenigen tyde, zyn gesneeden, maar hen ook dat
geen geheel en al is benomen, waar door de natuur beide geslachten van elkander heeft
willen onderscheiden; zo verraaden ze by alle gelegenheid, dat ze de menschheid
hebben uitgetrokken, en de menschlyke natuur verzaaken, mits ze noch getrouwd zyn,
(*) noch eene Familie ooit kunnen verwagten; zo zyn alle de geenen, die onder hun
opzigt neigingen van tederheid laaten blyken, het gehaate voorwerp hunner jaloezy en
nydigheid. Men heeft met hen onbarmhartig omgegaan; daarom tragten ze zig, door
onbarmhartigheden, schadedeloos te maaken. Gemerkt zy alle bloedverwandtschap hebben
laaten vaaren, dewyl ze, vroegtydig, van hunne ouders wierden genomen, en ze op geene
nieuwe maagschap kunnen hoopen; zo zyn ze van alle natuurlyke verbindtenis met
menschen vervremd, en eene vuile gierigheid, eergierigheid en hoogmoed beheerschen
hunne zielen. Om voor deze afgoden te wierooken, worden de aller laagste middelen
gekoozen. Een laffe vleyery omtrent hen, die boven hen zyn, eene blinde
gehoorzaamheid, om hunne onredelykste bevelen uit te voeren, het diepste stilzwygen,
vuile lasteringen van onder hen staande vrouwen en andere perzoonen, het voeden van
geschillen onder dezen, en eene onschenbaare trouw in dit alles zyn hen eigen. Tot
deze 't Turksche Hof zo noodig schynende Bedienden, behoort, behalven eenige oude
vrouwen, tot opzigt over het Serail aangesteld, nog een ander slag van menschen, en
dit zyn de Stommen. De voorgemelde Gesneedenen zouden ons reeds zeer nutteloos
voorkomen; maar de Turken houden ze voor grendels ter bewaaringe der kuischheid en
huwelyks-trouw, en de bekwaamsten onder hen bekleeden de plaats van Leermeesters:
maar wat moeten wy by de Stommen denken? Evenwel hebben zy hun nut. Het voegt niet,
dat iemand in des Keizers tegenwoordigheid, en in zyne nabyheid spreeke. Daar moeten
dus stommen wezen, die 't van natuure zyn, of ten minsten het gebruik der spraak
hebben verlochend, maar anderzins in staat, om zig de bevelen des Grooten Heers en
hunne gedagten onderling, door wisse tekenen, mede te deelen. En hierin zouden 't
deze, zonder woorden, zo verre hebben gebragt, dat ze, behalven de beeldtaal overdag,
's nachts zelfs, door het aanraaken der leden, hunne meening konden uitdrukken.
Hierby komen nog de Dwergen, welke even zo onnut zyn, geene ernstige zaaken
waarneemen, maar eeniglyk de plaats van Hofnarren bekleeden.
Wat deze Stommen en Dwergen betreft; 't hangt alleszins van 's Keizers neiging en
willekeur af, of ze veele of weinige en of ze geagt zyn, dan niet. De Koks, onder
welken de eerste Aschaschjy-Baschy, maar 't Opperhoofd van allen Muthpaech-Emyny
genoemd wordt, maaken mede eene Bende van eenige honderden uit: van hen worden
dikwyls, groote Staatsdienaaren; en 't is gebeurd, dat één hunner, die 't vleesch in
grootere deelen ontleedde, naar buitenlandschë Hoven als Afgezandt wierd gezonden.
Men zoude, zonder nut, zeer wydloopig worden, wilde men van de overige Bedienden, by
voorbeeld den mondschenker, (Kaedaehkjar,) den ?? der, (Tschaschnyghyr-Baschy) de
Tschoadars, dat is, Kamerdienaaren, Stalmeesters en knechten, de Ibrikdars, welke den
Grooten Heer de lampetten en handbekken vóór het gebed aanbieden, den Berber-Baschy
of lyf-heelmeester enz. spreeken. De Silahdar-Aga, (Opperzwaarddraager) de TschoadarAga, (Groot Kamerheer) de Rikjahdar-Aga, (Stygbeugelhouder des Sultans) de DulbendAga, (die hem den Tulband opzet) de Ibrykdar-Aga (Lampet-draager) en Berber-Baschy
(eerste heelmeester) zyn de eerste Beampten in het Serail. Men noemt ze met de
overige daartoe behoorende perzoonen Chafz-Odaly, dat is, Kamerlingen des Grooten
Heers. Hun getal strekt zig uit tot veertig, en de Sultan, wiens perzoon zy
onmiddelyk bedienen, is hun Opperhoofd. Eenigen, als de Bostandschy - Baschy (Hoofd
der Lyfwagt) en de Stalmeesters worden met eenige anderen Kpltuk-Wefyr, dat is,
Visiers der schouderen genoemd, en menigmaal tot Pachas (Bassas) van 3 paardestaarten
gemaakt. Behalven deze waereldlyke Hovelingen zyn 'er ook geestelyke of van de Ulema,
welke ten minsten groote Mullas of Kudileskiers, (oppersten des legers) worden,
wanneer zy het Serail verlaten; te weeten de Hod??, Leermeester des Sultans; de Hekim
Effendi, eerste Lyf arts; de Munejin-Baschi, eerste Waarzegger; en de DscherrahBaschi, eerste Heelmeester.
Tot het Serail behooren, alhoewel niet zo onmiddelyk, nog menige aanzienlyke
Bedienden. Van den Nischandschjy-Pacha, wanneer hy van de Masse der Pachas is, dewyl
hy anders slegts Nischandschjy-Effendi wordt genoemd, is vooraf reeds gesproken, die
steeds naby den Keizer moet zyn. Heeft de Groot Visier bezigheden, welke hem van den
Keizer scheiden; dan benoemt hem deze eenen Nischandschjy-Effendi, (*) om den Tura of
naams Sultans af te drukken. De Bostanschi-Baschi, zyn' naam hebbende van Bostan, het
welk in 't Turksch een Tuin betekent, is de Opziener van 't buitenste des Serails en
deszelfs tuinen, alsmede Opper-opziener van het gansche Kanaal, en alle de daaraan
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leggende Keizerlyke lusthuizen. Hy verzelt den Sultan gestadig, by zyne speelvaarten
te water, en houdt voor 't oog het roer van 't Keizerlyke vaartuig. Hy alleen heeft,
even als de Keizer, ten teken van vryheid, het voorrecht, om eenen baard in het
Serail te draagen, daar alle de anderen hem, als slaaven, moeten afscheeren, en
slegts een' knevel mogen draagen. Zulk een Bostanschi-Baschi is niet alleen te
Constantinopel, maar ook te Adrianopel. Hij heeft veele duizende Bostanschi onder
zig, welke in een zeker opzigt de wagt hebben aan het Serail en dat lusthuis, daar
zig de Keizer ophoudt; ook zyn ze zyne roejers, 'en heimelyke scherprechters. De
Hofmarschalken en Ceremonie-bedienden draagen den naam van Tschausch, en de
voornaamste dien van Tschausch Baschy, welken men, volgens onze betiteling, best door
een' Opperhofmarschalk, een' Opperceremoniemeester, als mede Staats-requestmeester
zou kunnen uitbrengen. Hem worden door den Groot Visier en de Kadhy-Leschkjers
(opper-rechters) de rechtszaaken van minder belang ter beslissinge overgedraagen. De
Opperceremoniemeester by de plegtigheden in 't Serail zelf wordt KapudschjylarKietchndafzy genoemd. By zulke gelegenheden doet hy, dikwyls, te gelyk met den
Tschausch-Baschy diensten, als welke eigenlyk Porte-ceremoniemeester buiten het
Serail is. Onder hem staan de Kap??dschy, van Kapu, deur, en konden die door
Deurwagters worden üitgebragt; zo als ze dan werklyk de wagt aan de poorten des
Serails niet alleen, maar ook in oorlogstyden rondom de tent des Sultans hebben, en
zyn teffens, dikwerf, de buitenlandsche scherprechters der Porte. Van dezen
verschillen geheel en al de Kapudschy-Baschy (Kamerheeren.) Dit zyn menschen van eene
goede Familie, welke niet tot de binnen- maar buiten-hof houding des Serails
behooren. By voorbeeld by de Audientien leiden zy de vremdelingen in de gehoorzaal
van den Sultan. Buiten Constantinopel voeren zy de meer gewigtige bevelen der EmyrA'lem, dat is, Stadhouder eener kleine Provincie. — De Opperstalmeester wordt genoemd
Bujugh Emyr Achori de Onderstalmeester Kjutschugk Emyr Achor; beide in het algemeen,
in een bedorven uitspraak, Imbrahor.
Het kweekschool aller hooge en laage Hof- en Staats-bedieningen zyn de Ytsch-oglans,
Kamer dienaar en, Pagiën of Jongelingen, om by den Prins te dienen, en tot
Staatsbedieningen over te gaan; en de Adschjam-oglaus, Jongelingen voor laagere
verrigtingen. De eersten staan onder hun Opperhoofd Oda-Baschy, en de laatsten onder
den Bostandsckjy-Baschy. Van dezen worden de Bastandschjys, als mede de Baltahdschjys
of Hellebardiers, een soort van Trawanten, met bylen voorzien, genomen, wier
Opperhoofd Baltahdschjylar, Kjetchada wordt genoemd. Beide genieten, onder de
Gesneedenen, eene ongemeen scherpe en strenge opvoeding in de Serails, om vooral
gehoorzaamheid, stilzwygen en maatigheid te leeren. Zy worden onder een geweldig
bedwang gehouden, by de minste misdryven, voort met stokslagen gestraft, en na de
leerjaaren de eersten, als gezegd is, zelfs wel tot de hoogste bedieningen verheven,
maar de laatsten zyn voor de laage bestemd, en worden tot Bostandschjys, Kapudschys
enz. verheven.
De eigenlyke Staatsbedienden woonen buiten het Serail, verschynende daarin alleen ten
tyde van den Divan. Voor 't overige wordt niemand in 't Serail gelaaten, dan die
gedaagd is, ofschoon ook voor den Artzen en zulke Christen- en Jooden-vrouwen, welke
Galanteriën te verkoopen hebben, de toegang daartoe wordt vergund. Waar geene vaste
kenmerken zyn, die iemands geslacht met zekerheid, of wegens eene gemeenzaame
verkeering ontdekken; daar wordt men buiten gehouden, of vooraf scherp onderzogt.
Maar, zoo zy al binnen worden gelaaten; dan worden ze overal door de Gesneedenen
verzeld, en in het oog gehouden, ten einde geene Geheimen ontdekt of gehoord mogen
worden, of iets anders moge gebeuren, wat men niet wil gedoogen. En hierdoor kan men
dus begrypen, waarom het voor de waereld steeds Geheimen blyven, wat eigenlyk in het
Serail omgaat.
(*) De Kislar-Aga en andere voornaame Ge??n hebben wel, insgelyks, hunnen Haerem, (vrouwewooning) doch niet om hunne behoefte, maar om dat hunne Waardigheid en het Character van een
regtzinnig Mahomedaan medebrengen, vrouwen te hebben. Deze arme vrouwen zyn 'er zeer slegt
aan. Alle voldoening voor haar Lyden, dat ze van haare ontmande echtgenooten moeten uitstaan,
bestaat alleen in rykdommen.
(*) De Kislar-Aga en andere voornaame Ge??n hebben wel, insgelyks, hunnen Haerem, (vrouwewooning) doch niet om hunne behoefte, maar om dat hunne Waardigheid en het Character van een
regtzinnig Mahomedaan medebrengen, vrouwen te hebben. Deze arme vrouwen zyn 'er zeer slegt
aan. Alle voldoening voor haar Lyden, dat ze van haare ontmande echtgenooten moeten uitstaan,
bestaat alleen in rykdommen.
(*) De Nischandschjy is daar omtrent dat geen, wat by ons een Groot-cancellier is. Als een
Staatsbediende behoort hy eigenlyk tot den Divan. Zyn post geeft meer Eer, dan voordeel en
invloed op anderen, ten ware, dat hy een Gunsteling des Keizers is. Nijl??ian geeft een teken
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§. XXXVI. Van de Turksche Staatsbedienden.
In Turkye is, de Keizerlyke Familie uitgezonderd, geen onderscheid tusschen de
Familien. Gevolglyk dient ook, eigenlyk, niemand zyne afkomst, om hem aan te pryzen.
Men vindt slegts uitzonderingen in dit stuk by de nakomelingen van Ibrahim-Chan-Oglu
en Kjuprogli-Oglu, waarvan geenen nimmer openbaare Eerampten aanneemen, maar deze ze
zo streng niet weigeren. De eersten stammen af van den Groot Visier, Ibrahim, ten
tyde van Mahomed I, welke zig, na] deszelfs dood, by zyn' opvolger Amurat II. zeer
verdiend maakte, den Titel van Chan kreeg, met het voorrecht, dat zyne Familie van
alle Eerampten, die in Turkye zo gevaarlyk zyn, en meestal met 't verlies van Leeven
en goederen gepaard gaan, vry zouden zyn, en zig niet, als de Turksche Keizers, met
vremd bloed vermengen, maar zig door slaavinnen mogt voortplanten. De laatsten komen
voort van den beroemden Groot Visier Kuprogli, en vergenoegen zig, zonder Eerampten
aan te neemen, ??Mutewellys hunner goederen te zyn, die alle Vakuf zyn. Doch beide
Familien zyn, dit niettemin, aan 't Hof en by het volk in 't grootste aanzien. — Elk
dient dus van onder op, en, naar gelange de Voorzienigheid, die van omweetenden by
het woord, geluk, zo menigmaal wordt vergeeten, de gevallen in de waereld regeert, zo
klimt of valt hy. Des niets gemeener is, dan kinderen van de geringste lieden tot de
Waardigheid van Visiers te zien verheven maar die der Grooten in behoeftige
omstandigheden te zien geplaatst. Weshalven men zou denken, dat, daar byna niemand in
de jeugd, slegts op eene afgelegen wyze, opgeleid wordt, tot het geen hy met den tyd
zal worden, de plaatzen zeer slegt waren bezet; en egter heeft men mis. Een weinig
ondervinding, die ze by het bekleeden van verscheide bedieningen verkrygen, stelt
hen, by een natuurlyk goed verstand, in staat, zoo hen niet boosheid, eigenbaat en
andere inzigten en ondeugden bederven, de hoogere Eerampten welvoeglyk te bekleeden,
als waarvan men daar gestadige voorbeelden ziet. Ook lydt, door zodanige
veranderingen, de wyze van regeering in het geheel niet, gemerkt daarby de
onderbeampten, dewelke in zaaken zyn geoefend, blyven, of ook wel opklimmen, en dusde
aanvoerders of helpers worden van hem, die eerst eene bediening heeft gekreegen. Dan,
hierdoor mogt men een verkeerd denkbeeld vormen, en zig verbeelden, dat alle ampten
naar verdienste wierden begeeven. Dit moest geschieden; maar het geld beslist voor
elk. Niemand kan tot eene plaats geraakën, zoo hy niet hen, van welken de
aanbeveeling by het Hof of de begeeving zelve afhangt, naar gelange der Eerampten,
geschenken doet. Dit nu is, by menige andere omstandigheden, ééne van de voornaamste
reden des vervals van Turkye, Elk moet daar op 4 soorten van uitgaaven, denken, deels
om een ampt te krygen; deels om daarby zyn' rang staande te houden; deels om
vervolgens te kunnen bestaan, tot dat hy een ander krygt, dewyl de bedieningen,
gemeenlyk, slegts voor één tot 3 jaaren worden vergeeven; deels eindelyk om ter
verkryginge van een nieuw ampt wêer de geschenken te kunnen opbrengen. Wat blyft hem
dus voor eene bron overig, om zyn schade goed te maaken? Geene andere, dan de
yselykste afpersingen, onrechtvaardigheden, of wel arglistige bedriegeryen.
De Divan is de hoogste Staatsraad van het Turksche Hof. Doorgaans wordt hy, in elke
week, tweemaal, naamlyk op zon- en dinsdag, (*) en wel voor den middag, in de zaal
des tweeden Hofs van het Serail gehouden, die daarom ook de Divan, alsmede Kubbh
(Koepel in een byzonderen zin) wordt genoemd. 'T getal van deszelfs leden is niet
altyd hetzelfde, maar hangt af van den tyd en de omstandigheden. De Groot Visier
heeft 'er de voorzitting in, De Mufti verschynt 'er alleen in, wanneer hy 'er
uitdrukkelyk toe is genoodigd. De Aga der Janistaaren, de Spahilar-Aga, Silhadar-Aga
en anderen houden zig aan de deur buiten den Divan. Elk in 't byzonder verschynt dan
in zyn plegtgewaad. — In oorlogstyden pleegen ook buitengewoone raadsvergaderingen,
welke men daar Muschawaret noemt, by den Mufti, in 's Keizers tegenwoordigheid, te
worden gehouden. Daarby zyn de Mufti, Kaym - Maekam, (Vicaris van den Sultan of Groot
Vizier) Reys-Efendy, (Opper-staatssecretaris) en eenigen van de Voornaamsten der
Uelema, (Wetgeleerden) als mede de twee Kadhy-Leschkj'er, (Opper-rechters des legers)
en de istanbul-Efendy (Secretaris van Constantinopel) tegenwoordig. De groote
raadsvergaderingen, waarin teffens met de civiel-raaden (Chodschjah-Aefan) en de
Hoofden der verscheide Krygsvolken raad gepleegd wordt, houdt men in het Serail, of
wel by den Groot Visier. Doch van den eersten en gewoonen Divan, welke den naam
draagt van Galïbï-Divan, is die in het Paleis des Groot-Visiers, in eene aan de
vierde zyden open zaal, Divan-Chane genoemd, onderscheiden. In de zen zit hy
doorgaans zelf voor, en heeft maandags de Mullas van Ejub en Scutari, woensdags den
Stanibol-Efeniy, vrydags de Kadiles kiers van Rumelie en Notolie, en Saturdags den
Mulla van Galata tot Bystanders. Hier worden rechtszaaken afgedaan, en de Spahis
betaald; daar voor het tegendeel in den Galir be-Divan de betaaling der Janistaaren
geschiedt. Voor 't overige worden de rechtkamers der Mullas of Kadis genoemd
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Mechkeme.
De Groot Visier (Visir Asem) is de voornaamste van alle Staatsbedienden, en zyne
Waardigheid gelyk aan die, welke Pharao aan Josefh gaf. (Genes: XLI 40 enz.) Deszelfs
Titel, even als die van den Keizer, zyn in het m?? verre verheven, boven het geen wy
Hoogheid en Majesteit noemen. Men vindt, by voorbeeld, de volgende Titels in de
Keizerlyke geschreeven antwoorden aan hem: "Eerwaardigste staad, uitneemendste
Raadgeever, Bestierder der waereld, Beheerscher van den Staat in eene verheve
denkwyze, Uitvoerder der menschelyke zaaken met eenen het doelwit bereikenden
aanslag, Bewaarder van 't gebouw van het Osmansche welzyn, Opbouwer der grondvesten
der Osmansche Majesteit, Uitdeeler der Waardigheden van het hoogste Calyfat,
Uitvoerder der wet des grootsten Ryks, de Boschleeuw in den oorlog, de Bergleeuw in
het gevecht, welke met veele gunstbewyzen en weldaaden van den hoogsten Koning
overlaaden is, enz." Menig Keizer is van den Visier niet veel meer, dan in naam,
onderscheiden geweest, ten ware hy zig, als Mustapha III. in de laatste jaaren dèedt,
de magt zelf voorbehield Hy is als de gebooren Generalissimus des Legers. Aan de
Hoven van Europa haalt niets by zyne Waardigheid, en de zogenoemde Premiers Ministers
(eerste Ministers) zyn naauwlyks eene schaduwe, by hem vergeleeken. Hy voert de
gewigtigste dingen uit, gebruikende daarby, op zyn hoogst, alleen des Keizers naam.
Als Keizerlyke Zegelbewaarder, draagt hy het zegel gestadig aan den hals. Het
behangen met datzelve maakt zyne aanstelling, en het ontneemen van hetzelve ook zyne
afzetting uit. Zonder verdere navraag en rekenschap voert hy, dit zegel afgedrukt
hebbende, alle bevelen voor het Ryk uit. Hy kan wel van den Sultan enkel en alleen
worden benoemd, maar menigmaal kunnen ook de Sultanen, de Grooten van 't Serail, ja
menigwerf zelfs wel de janistaaren, of het volk te Constantinopel veel of weinig tot
zyne benoeming toebrengen. Overal is hy de werklyke Stadhouder des Keizers. By de
speelvaarten te water verzelt hy wel den Sultan, maar is nogtans, nooit, met hem in
ééne en dezelfde bark. By de vaste vergaderingen des Divans moet hy in het Serail
verschynen, en wordt nog, buiten dat, tot de geheime gesprekken met den Keizer
daarheen genoodigd. In dit laatste geval pleegt hy zig, wanneer de omstandigheden
zorglyk zyn, vóór dat hy zig daarheen begeeft, tot den dood te bereiden; want het is,
dikwyls, de gerechtplaats der Groot Visiers. Worden de poorten van 't Serail, na dat
hy binnen is gelaaten, geslooten; dan is het een kenteken, dat het met zyn Leeven
gedaan is. Die naast by den Keizer zyn, als de Sultane-moeder, den Kisler-A'ga, den
Bostanschi-Bafc??, en andere Gunstelingen tragt hy, door gedienstigheden, en
inzonderheid door geschenken te verpligten. Hy moet ook dergelyke den Grooten Heer,
verscheide maalen, voor de kleinigheden doen, welke hy van hem krygt. Daartoe nü
zoude wel zyne vaste jaarwedde niet toereiken; want die kan men op 80 beurzen, of 40
duizend Piasters schatten; maar zyne overige inkomsten beloopen, jaarlyks, eenige
millioenen. Alle verzoeken der onderdaanen, vooral de begeeving der bedieningen
brengen zo veel op, dat, wanneer hy slegts een korten tyd zyn Post bekleedt, hy voort
eenen schat van eenige millioenen nalaat. Zyn Hofstoet is in de daad Koninglyk. Doch
alle deze Hoogheid is zeer onzeker: dewyl in zyn Perzoon zig alle Eerampten
verëenigen, en hy de hoogste Rechter, de opperste bestierder van in- en
buitenlandsche zaaken, en de eigenlyke Veldheer is; zo heeft hy eene verbaazende
verantwoording, en ontelbaare vyanden tegen zig. — By eenen veldtogt neemt de Keizer,
in het gezigt des legers, ééne van de drie aan zyn hoofdsiersel vast gemaakte, zwarte
en fraaie Kandiotische reigerpluimen, en steekt die op den Tulband van den Groot
Visier. Dit is een kenteken, dat hy aan 's Keizers zyde het Commando voert, en 't
leger bewyst hem, daarom eene zelfde gehoorzaamheid. Gelukkig is hy, wanneer hy
slegts afgezet, en naar een eiland van den Archipel, of een ander gewest of stad des
Ryks wordt gebannen, of met of zonder verbeurdverklaaring zyner goederen. Maar zelden
is hij zo gelukkig. Het worgen maakt meestal een einde van zyn Leeven. — Zo gevaarlyk
als dus zulk eene Waardigheid voor een opperhoofdig Ryk schynt te wezen; zo
voordeelig is zy egter voor het Turksche. De Groot Visier is, by ontstaane oproeren,
als des Sultans steekplaat, waar tegen deze alle aanvallen kan doen afsluiten,
wanneer hy de schuld der vermeende of wezenlyke ongeregeldheden op hem werpt, en hem
dan ten slagtoffer der Rebellen maakt. Dewyl 't inmiddels, by een zo uitgestrekt Ryk,
onmogelyk zou zyn, zo veele dingen waar te neemen; zo heeft hy, even als de meeste
Staatsdienaaren, twee Kihajas of Bewindsmannen. Den voornaamsten voegt hem de Keizer
toe, en by wordt genoemd Kjetchuda Begh, maar den anderen neemt hy als een'
handlanger of Kjetchuda zelf aan. Na den Groot Visier waren 'er eertyds zes anderen,
welke men enkel Visiers, ofwel Kubbeh-Welyre noemde, en waren de eigenlyke
Staatsraaden. Zy hadden hunne zitplaats in den Divan, zeggende op het vraagen des
Groot Visiers hun gevoelen, en moesten slegts de zaaken ter uitvoer brengen, die hy
hen opdroeg. Maar Ibrahim Pascha zag dezelve als voor den Groot Visier nadeelig aan,
overredende, onder voorwendzel, van kosten uit te winnen, Muhaemmid III, om hen naar
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de voordeeligste Stadhouderschappen te doen vertrekken. Anders geeft de Porte den
Titel Visiers thans nog allen Bassas van 3 Paardestaarten, en wel dezen alleen, om
dat zy het uit hoofde hunner Stadhouderschappen werklyk zyn; want het woord Wesyr
(Visier) betekent iemand, die 's Vorsten last volvoert.
Van den Mufti, die de eerste Raadgeever in zaaken van Godsdienst en Staat is, is
reeds vooraf § XXXI. gehandeld.
Een Bassa of Pascha is, hierop, één der voornaamste Staatsperzoonen. Dit woord,
Pascha, is zamengesteld uit de woorden Pa, (voet,) en Scha, (groote Regent,) en
betekent dus eenen Bestierder van den Vorst. Zulk een wordt wel door den Sultan
benoemd. maar by zyne aanstelling heeft nogtans de Divan, en inzonderheid de Groot
Visier, zeer veel te zeggen. Een mindere heeft twee maar een voornaamere drie
Paardestaarten. De laatsten worden ook Beglerbegs genoemd, Vorsten der Vorsten, van
Beg, Vorst; alhoewel drie onder dezelven inzonderheid dezen naam krygen, te weeten
die geenen, welke te Sophia, Kutaja en Damascus hunnen zetel hebben. De Beglerbeg van
Sophia wordt genoemd Rumeli??, die van Kutaja Anadoli?? en die van Damascus SchaemBegler-Beg. De oorsprong der Paardestaarten ??oude, naar het gemeene zeggen, van de
vinding eenes Oorlogshelds voortkomen, dewelke in eenen veldslag, by 't verlies der
veldtekenen, een paard den staart afsneedt, hem op een' steng stak, en 'er de
soldaaten door in orde hield. De Turken noemen ze Tugs. Zulk een Tug bestaat in een
lange Piek, boven met een gouden appel, waarvan een witte paardestaart naar beneden
hangt. Trekt de Sultan in perzoon te veld; dan kat hy 7 zulke Tugs of Paardestaarten
voor zig heen draagen; de Visier heeft 'er, gemeenlyk, maar drie, evenals alle Bassas
van zyn' rang, het zy ze Sfèr-Askjir (Legerhoofden) zyn of niet; het geval
uitgezonderd, wanneer hy in het leger is, wanneer hy 'er, even als de Tartar-Chan,
vyf heeft. Op de reizen en by den intogt in de steden laaten ze dezelve voor zig heen
draagen; en in het leger onderscheiden zig de tenten der Bassas, door het getal dezer
daar voor opgestoken eer tekenen. — Deze Bassas zyn civielen krygslieden, en
bevelhebbers over grootere of kleinere Provinciën, wordende daarom Baschaliks
genoemd. Zy pleegen wel alle 3 jaaren, hier en daar, ook meermaalen te worden
veranderd. Het Baschalik van Babylon (Bagdat) is het aanzienlykfse, en de Bassa
daarvan heeft zig zelfs wel tegen den Keizer verzet. De voornaamste Bassas hebben wel
de Waardigheid van een Visier, maar hebben met niets te doen, dan de
Stadhouderschappen hunner Provinciën, die voormaals Koningryken waren, als van
Babylon,Kairo, Diarbekir, enz. De reizen der Bassas door het Turksche Ryk verwoesten
't ongemeen, wordende naamlyk, dikwerf, met kleine legers gedaan. Deze houden zy op
hunne eige kosten, deels tot hunne lyfwagt, deels om hunne bevelen stiptst te laaten
uitvoeren. Hunne ruitery wordt genoemd Seradsche, en hun voetvolk Seïmen. By die
reizen gaat de Tschaus-Baschi met een' Paardestaart vooruit, steekende dien op aan
den Konak, dat is, ter plaatze, waar men rusten en 's nachts wil blyven. By de
aankomst van den Bassa wordt de tweede en derde paardestaart daarby gestoken. Op die
reizen moeten ze van de plaatzen, waar door ze trekken, vry worden gehouden. Is het
nu niet bekend, dat de Bassa eene zeer stipte krygstugt onderhoude; dan loopt elk
weg, uitgezonderd de inwooners der steden, laatende huis en hof, en wat hy niet met
zig op de bergen of elders heen kan mede neemen, vaaren. Houdt hy dus ergens rustdag;
dan spant hy aan plaatzen, waar geene zelfde of grootere Bevelhebbers zyn, dan hy,
zynen Divan of vierschaar, doet rechtsgedingen af, ??rast, enz. en de gewoone
gerechten moeten op dien tyd zwygen, en zyn doen en laaten goedkeuren, het welk eene
verbaazende verwarring veroorzaakt, om van geen schreeuwende onrechtvaardigheden te
spreeken, die dan gepleegd worden. Wordt hy, na ingebragte klagten, door de Porte
afgezet, en ook wel geworgd; dan nadert de Sultan al het zyne Zyne soldaaten, welke
door den dood of de afzetting van een Bassa van den dienst zyn ontslagen, en
Kapuszies, dat is, menschen buiten de Porte of het Paleis van een Bassa worden
genoemd, gaan alsdan met hoopen heen, en plunderen de Provinciën uit. Na den Bassa
komt een Beg of Bey., en dan een Sandschiak. Een Bey heeft 2 paardestaarten; de
Sandschiak maar éénen paardestaart, of één vaandel, zo als dit woord ook een vaandel
betekent. En een Sandschiak-Beg is iemand, die een Leen of een klein Stadhouderschap
heeft. Te Jerusalem is geen Bassa, maar een Sandschiak aangesteld, welke wel niet
deszelfs eigenschappen heeft, maar anders dezelfde bezigheden waarneemt, en alle
voorrechten bezit, gemerkt de Sultan zelf, onder zyne eige Titels, den naam van een
Stadhouder der H. plaatzen gebruikt. Al is het nu, dat de Begs (Beys) en Sandschiaks
laager zyn, dan de Bassas; zy hebben egter hunne Waardigheid, onmiddelyk, van de
Porte. De afzetting van een Visier of Bassa geschiedt met de volgende bewoordingen.
"Gy, by voorb?? Ibrahim! zo berucht zyn uwe misdaaden, dat gy volstrekt des doods
schuldig, en 'er toe zyt veroordeeld. Dit niettemin willen wy 'er u, door eene
werking onzer genade, van vryspreeken. Doch 't hoog bevel, van ons uitgaande, is, dat
gy de Waardigheid van Visier (Bassa) verheft, en naar de plaats uwer ballingschap
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Candie enz. gaat."
Alle Eerampten, den Groot Visier en de eigenlyke Hovelingen uitgezonderd, worden,
gemeenlyk, door den Divan, onder des Keizers bekragtiging vergeeven. Op dezelfde wyze
is het ook met den Kapitein-Bassa gelegen, die eigenlyk de Groot-Admiraal des Ryks
is. Als zodanig een is hy ook een lid van den Divan zelv'. Deze plaats bekleedt hy
zelden langer, dan één jaar, en is de Opper-opziener van den Zeestaat, waarvan hy
meestal niets verstaat. Zyn rang hangt daarvan af, of hy Bassa van 2 of 3
paardestaarten is. Heeft hy 3 paardestaarten; dan wordt hy genoemd Denies- of DerjaBegler-Begh, dat is, opperste Vorst der zee. Zyn hoofdwerk is de zomerreis naar den
Archipel met een gedeelte der Turksche vloot. Daartoe krygt hy een Keizerlyke
volmagt, die haare kragt heeft, zo dra hy buiten de Dardanellen is, zynde opgesteld
in zo hoogdraavende bewoordingen, als of de Heidensche Dichters van Neptunus spraken.
Het oogmerk dezer zeereis zoude zyn, om dé vloot te oefenen, en de Keizerlyke
inkomsten van den geheelen Archipel te ontvangen; maar anders houdt hy ook daar,
evenals in de havens en zeesteden, gelyk de Visiers en Bassas aan hunne plaatzen,
rechtdagen, en oefent recht.
De Defterdar is de Opper-opziener der Financiën en der 12 onder hem staande
Cancellaryen, en de Groot-schatmeester; maar de Kasnadar-Baschi is de eigenlyke
schatbewaarder des Sultans voor zyne byzondere Kasse; en beide zyn, agtervolgens de
natuur der zaaken, slegts civiel-perzoonen: even als de Aga der Janistaaren, vóór dat
hy Bassa wordt gemaakt, een eigenlyke krygsman is. Deze is, in vredes-tyden, steeds
te Constantinopel, verbeeldend, als Generaal der Janistaaren, vooral by tyden van
cpschudding, een voornaam perzoon, naar maate hy zig by de ééne of andere party
voegt. Hy alleen is de Rechter over zyne zoldaaten, en laat ze naar verdienste in
boejens sluiten, stellende insgelyks de Serdars of Onder-Janistaaren-Agas aan andere
plaatzen aan. De Spahilar-Aga is de Generaal der Ruiters. De twee Opper-rechters of
Cancelliers van het Europisch en Asiatisch Turkye draagen den naam van KadhyLeschkjers. (*) Deze hebben hunnen rang na de Mufti, komende ook menigmaal in
deszelfs plaats: zy worden Rechters der Armee genoemd, om dat die eeniglyk door hen
gevonnisd wordt. In het onder hen staande gedeelte des Ryks stellen zy de Kadhys. of
Rechters aan. De Reys-Efendy, die ook Reyful-Kittal, dat is, Directeur der schriften
en Cancellary genoemd wordt, is het Hoofd der Chodschjah-A?jan, civiel-raaden- en
Secretarissen, en de Hof-cancellier en Opper-staatssecrctaris. Hy bestiert en voert
zo wel de in- als buitenlandsche Cancellary-zaaken uit. De Teskjerehdschjy (schryver)
is als de Onder-Reys-Efendy, in wiens bewaaring de registers der Cancellarye zyn. De
istanbul - Efendy heeft het opzigt over de leevensmiddelen te Constantinopel, om de
duurte en bedriegeryen daaromtrent voor te komen. Hy is dus als de handhaaver der
Stadswetten, slegts een graad laager, dan de boven gemelde Kadhy-Leschkjers; en, wat
deze over de Europische en Asiatische zaaken zyn, dat is hy over de
Constantinopelsche. De Reys-Kitab is de Staats- of Geheimschryver des Sultans. De
woorden, Mulla en Kadhy, geeven byna eenzelfden perzoon te kennen, dit onderscheid
daarby alleen zynde, dat de eerste een hoogeren rang heeft, te weeten dien van Opperrechter in civiel- en crimineele zaaken, en welke ook, menigmaal, de Gouverneur van
groote steden is, maar alsdan jaarlyks wordt verwisseld; gemerkt 't Arabisch woord,
Mulla, eenen Beheerscher, even als Kadhy een' Rechter betekent. Zy moeten Geleerden,
en in de wetten en gewoonten van het Ryk, die overal dezelfde zyn, wél zyn bedreeven.
Zy hebben eene groote volmagt; want hunne vonnissen worden, voort, zo wel tot op een
nader bescheid in burgerlyke, als ook volstrekt in crimineele zaaken, 't zy dan de
dood of andere leevens-straffen, ter uitvoer gebragt. Hunne huisvesting is op het
Mechkjeme (Raadhuis). By hunne aankomst moeten ze 3 dagen, op kosten der stad, worden
onthaald. Elk hunner houdt eenen Kiaja of Voorspraak, en stelf??, wanneer hy eenen
langeren tyd uitblyft, eenen Naib of plaatshouder aan, welke, by die afwezendheid,
een Onderrechter, en 'er ook de eigenlyke gerechtsschryver by is. Onder den Mulla of
Kadhy staat voort de Moslim, welke de vonnissen des gerechts uitvoert, en niet kwalyk
een Commandant onder een' Gouverneur genoemd kon worden. Zyne aanstelling duurt
zelden meer dan één jaar. Weshalven ook elk Bassa eenen Moslim heeft, welke daarin
van deszelfs Kiaja verschilt, dat deze hem allerwegen verzelt, en onder hem vonnist,
het welk een Moslim eeniglyk in deszelfs afwezigheid doet. Een Aga betekent in 't
algemeen een Opperhoofd, als Janistaren Aga, Meimar-Aga (Opper-bouwmeester) enz. maar
in de Provinciën is het de bevelhebber van een grooteren of kleineren kring, of
slegts van een dorp. Baschi betekent insgelyks een Opperhoofd, als Tschaus-Baschi,
doch van minder belang dan Pascha. Efendy is een Eertitel van allerleie
Staatsperzoonen. Alle deze Eerampten zyn,in Turkye, van een groot aanzien; elk
vordert een soort van hofstoet, en de magt, om over Leeven en dood, zonder navraag
des Hofs, te vonnissen, gaat 'er mede gepaard. Het zoude nutteloos zyn, van andere
verdere bedieningen te spreeken, die, uit hoofde van noodzaaklykheid, by de Turken zo
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wel, als by ons plaats hebben, en een breedvoerig register van Turksche Titels op te
geeven. Maar van 2 Eerampten moet, ten regten verstande der berichten in de
Nieuwspapieren en elders, nog gewag gemaakt worden, te weeten van den Sfer-Askyr en
Kaym-Maekam. Een Sfer-Askyr is een Generaal-Veldmarschalk; eene Waardigheid van heel
onbepaalde magt, die by byzondere gelegenheden, vooral in oorlogstyden, den
afgezetten Groot Visiers of wel den Bassas door den Sultan wordt opgedraagen. Want de
werklyke Groot Visier kan, zo lang als hy wezenlyk zodanig een is, niet tot SferAskyr worden gemaakt, dewyl hy, volgens zyn' Post, reeds de natuurlyke Generalissimus
is. Veeleer heeft hy over een' Sfer-Askyr te gebieden, en kan hem zelfs afzetten;
maar moet alsdan van des Sultans goedkeuring zyn verzekerd. Een Kaym-Maekam is de
plaatshouder van een Groot Visier, welke, by deszelfs afwezigheid van Constantinopel,
of wel by deszelfs afzetting en dood wordt benoemd, ingeval de Keizer niet zo voort
tot de benoeming van een nieuwen kan besluiten: weshalven ook deze Waardigheid by de
aanstelling of aanwezenheid des Groot Visiers ophoudt. Over gewigtige zaaken mag hy
mets beslissen, ten ware zy geen uitstel leeden, maar moet deszelfs bevelen vooraf
afwagten. Daarenboven benoemt ook de Keizer, by zyn' eigen afwezen van de Residentie,
eenen byzonderen Kaym-Maekam, welken hy, alsdan, binnen Constantinopel, eene met den
Visier bykans gelyk staande magt pleegt te geeven; doch wiens bewind ook voort by des
Keizers terugkomst een einde neemt. Des kan 'er, volgens de natuur der zaake en de
betekenis des woords, geen bestendig Kaym-Maekam wezen.
(*) Onder de regeering van Mustapha III. wierd de Divan slegts dinsdags, en pas alle 2 of 3
weeken eens, gehouden, om de groote kollen, die uit den byzonderen schat des Sultans
{Ciafyiehj goed gemaakt worden, uit te winnen, als welke, elke reis, wegens den Pilait fry??
voor de Janistaaren, en de tafels der Staatsbedienden, omtrent ?? beurzen beloopen.
(*) Selim I stelde wel een' Kadhy-Leschkjer te Kairo aan. Doch die is niet zo zeer een derde,
als wel de Groote-, Kadh?? van Egypten, wiens rechtsgebied zig mede over Arabie, Syrië, en
eenige deelen van Armenië uitstrekt.

§. XXXVII. Van den civilen toestand des Turkschen Ryks in zig zelf.
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De grondslag van den ganschen civilen toestand is de Koran, welke, gelyk gemeld is,
even als by de Jooden de boeken van Moses, niet alleen de voorschriften van den
Godsdienst, maar ook die voor de waereldlyke regeering bevat. Doch, wyl deszelfs styl
afgebroken is en niet zamenhangt, zo is de beslissing, die 'er, by twyfelagtige
gevallen, uit afgeleid moet worden, zo onzeker, dat ééne en dezelfde plaats tot
geheel strydige beslissingen ten grondslage wordt gelegd. Daarby buigen zig deszelfs
bladen, zonder groote zwaarïgheid, naar de zwaarte van het geld, dat ter beslegtinge
eener zaak wordt aangeboden: om niet te zeggen, dat de Koran, die in 't begin slegts
voor een' geringen hoop Arabiërs is opgesteld, by de vervolgens ontstaane zo groote
Ryken, als by voorbeeld het Turksche is, zeer gebrekkig, en dus door eene menigte van
Commêntarien verklaard, en uitvoeriger gemaakt heeft moeten worden. — Zekere
Reizigers hebben wel bericht, dat, behalven den Koran met zyne Commêntarien, het
corpus juris civilis Romani, als mede het Codex van Justinianus en Theodesius in de
Turksche taal ware overgebragt, en in de schoolen geleerd werde; maar my is volstrekt
verzekering gedaan, dat noch de Arabiërs, noch de Turken, aan zulk eene overzetting
ooit hebben gedagt, dewyl ze zig,in de Rechtsgeleerdheid, enkel en alleen naar den
Koran en de Fetwa-verzamelingen of wettige uitwyzingen over allerleie gevallen
rigten, die hunne voornaamste Kadhys hebben opgesteld. Deze Fetwa-boeken zyn dus
Rechts-voorschriften en vraagen, welke met haare oplossingen en beslissingen zyn
verzameld. En, daar deze allen Rechtsgeleerden bekend zyn, zo behoeven de twistende
partyen zig slegts naar den Fetwa-Emyny (voorspraak van den Mufti) te wenden, en de
oplossing van zulke of zulk eene rechtsvraag te eischen. Doorgaans voorzien ze zig
met meerder Fetwas op alle die gevallen, waaraan haare zaak onderhevig zyn kon, en zy
vertoonen ze voor den Rechter, naar gelange zy meenen, dat ze op de omstandigheden
haarer rechtszaake passen. Den Rechter komt het toe, te beslisen, of 'er 't Fetwa,
hem voorgelegd, al of niet op toegepast kan worden. Deze Fetwas komen dus met hunne
wet steeds overeen, en worden uit dien hoofde als heilig aangemerkt. Mogt des eene
party het Proces verliezen, hoewel het Fetwa tot haar voordeel luidde; dan is de
rede, dat het niet op 't betwist geval toepasselyk wierdt geoordeeld. En zo is het
daarmede op dezelfde wyze gelegen, als aan andere plaatzen met de rechtsgeleerde
Consultatien. — Men steld, naar de verzamelde voorschriften, de vraag met weinig
woorden op: by voorbeeld, of deze of geene daad den dood verdiene? of men eene
Mogendheid, welke zig zo of zo heeft gedraagen, den oorlog moge aankondigen? De Mufti
antwoordt, beneden, op de hem voorgestelde vraag, met 't eenige woord: Olfun! (ja! —
men kan,) of met de ontkenning: OU mas! (neen! — 't kan niet geschieden!) zonder een
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verdere ondertekening daarby te voegen, dewyl zonder zulk eene reeds deze Fetwas de
kentekenen hunner wettigheid meebrengen, gemerkt ze met de Fetwa-boeken en
voorschriften, die in handen aller Rechtsgeleerden zyn, en van elk een' beveiligd
kunnen worden, instemmen. — Voor 't overige is de Turksche rechtspleeging volkomen zo
niet, als de Europische: nu eens schynt ze voordeeliger; maar dan ook wêer
nadeeliger. Meerendeels worden de zaaken zeer spoedig, en voort afgedaan. Een arme
bloed heeft, by gerechtelyke klagten, veel tyds, het voordeel boven een' gegoeden
man. De eerste ??aagt veilig, maar den laatsten valt de betaaling te last; en de
eerste wint 'er, menigmaal, met den Rechter teffens by. Ja, de valsche aanklaager
wordt nooit gestraft; maar heeft, misschien, nog nut van eene valsche aanklagt; en
dit is de rede, dat zig ondeugende menschen gaarne daartoe laaten gebruiken. Elk is
zyn eigen Advocaat, en de zaaken worden meer vereffend, dan beslist. 'T verdrietigste
is, wanneer 't by een geschil op getuigen aankomt; want voor weinig gelds kan men 'er
zo veel krygen, als men wil. Ja, veele Turken stellen 'er eene verdienste in, tegen
Christenen en Jooden valsche eeden te doen. Maar, wanneer een eed gedaan moet worden;
dan moeten de Christenen de vingers op de Euangelien, de Jooden op de wet, en de
Mahomedaanen op den Koran leggen. Andere heeft het geld den sterksten invloed op de
Rechters, die 't meestendeels slegts voor één jaar zyn, en voor 't toekomende Bestaan
moeten zorgen. De schriftlyke gerechts-opstellen zyn kort; des betaalen de twistende
partyen, wegens gezegelde papieren en Salarissen aan Advocaaten en Procureurs, in
verre na zo veel niet, als in andere landen. Alle gerechtlyke beslissingen verzegelt
de Rechter met zyn eigen Signet. Wanneer deze voor een hooger Gerecht ten bewyze, van
het geen beslist is, worden vertoond; dan laat men het zegel by den Mufti
bewaarheden; want by hem vind men de afdrukzels aller signetten van hen, welke tot
Mulas of Kadhys zyn aangesteld. Een Ylarn of gerechtlyke beslissing is van niemand,
dan den Rechter alleen, met zyn Signet ondertekend. Andere gerechtelyke schriften,
als Contracten, enz. die voor den Rechter komen, draagen den naam van Hudschjet, en
zyn, naar gelange der gevallen, door getuigen bezegeld, of liever hunne naamen staan
onder het geschrift uitgedrukt. Andere, onder privaat-perzoonen befliste ??Eten zyn,
zomwylen, door veele zegels of ondertekeningen bekragtigd, en alsdan kan men zeggen:
het scheene, dat hun getal daaraan een grootere kragt of nadruk geeve. Voor 't
overige behouden de gerechtelyke schriften, steeds, haare naar het formulier en
gebruik algemeen aangenomen form en eenvouwdigheid. — By alle Processen komt het
tiende gedeelte van het geen, waarover wordt getwist,'t gerecht toe. Zy kunnen ook,
by de aankomst van een nieuwen, of by de doorreis van een hoogeren Rechter, met meer
of minder kosten, gestadig, wêer worden vernieuwd. Wordt een Proces, by nieuwe
getuigeniften of beweegreden en voorwendzels, vernieuwd; dan wordt egter het gevelde
eerste vonnis, ten opzigte van de daarin bygebragte reden, voor echt en wettig
gehouden. Des men nimmer hoord zeggen, dat een gestreeken vonnis onrechtvaardig ware.
Dit zou voor eene Godslastering worden gehouden. Men vind ook werklyk geen voorbeeld,
dat een vonnis als onrechtvaardig ware vernietigd, ten ware 't een onkundige hadt
uitgesproken, die de daarby vereischte formaliteiten niet hadt geweeten in agt te
neemen, te weeten het besluit en de toepassing der wet met de voorige in het vonnis
bygebragte gerechtlyke onderzoekingen te verëenigen. Maar by de inrigting van 't
Proces wordt de onrechtvaardigheid gepleegd. Er worden verkeerde omstandigheden
opgegeeven; de zaak wordt geheel anders, dan ze in de daad is, voorgesteld; en de
partyen laat men met de getuigen spreeken, naar maate men goedvind, om het
voorgemelde doelwit te bereiken. Het aller ergste Gerechts-kwaad zyn de Avanien, dat
is, iemand kan my, zonder eenigen schyn van recht, waarover hy wil, voor het gerecht
daagen; ik ben 'er verantwoordelyk voor; daar worden groote kosten gevorderd, om my
daarvan te ontheffen; en raakt het geld en goederen, dan moet ik my, menigmaal,
gelukkig agten, wanneer ik met de uitkeering van het tiende gedeelte vry kome:
daartoe behoort mede, dat een huis, eene buurt, eene landstreek wegens een vermoord
mensch zo lang verantwoordelyk blyft, en, waar zig een bloedwreeker vindt, het
bloedgeld moet betaalen, tot dat de eigenlyke daader wordt ontdekt. Deze Avanien zyn,
eigenlyk, de Europeërs niet onderhevig, om dat ze door verdragen daarvan zyn ontheft;
doch de voorbeelden voor het tegendeel ontbreeken niet geheel, en men moet ze, met
een geschenk, vóór de uitbersting zoeken voor te komen.
Voor 't overige kunnen de Stadsdienaaren hunne verrigtingen, op staanden voet, met
groote scherpte handhaaven, zoo ze niet, even als allerwegen, zo ook in Turkye, door
geld en gisten wierden omgekogt. Doch hier en daar worden straffen geoefend, waar
over men zig moet verwonderen, en waar door, in een anders zo slegt gesteld land, de
bedriegeryen nog taamlyk worden tegengegaan. By voorbeeld, 'er geschiedt een
onverwagt onderzoek der gewigten, maaten, koopmanswaaren en leevensmiddelen. Worden
nu onregelmaatigheden gevonden; dan wordt, indien men zagt handeld, de bedrieger op
den rug gelegd, en krygt, behalven andere straffen, gemeenlyk 100 stokslagen onder de
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voetzooien.
De Crimineele zaaken worden ook veel schielyker afgedaan, dan by ons. Men laat den
misdaadigen niet zo lang onnut brood eeten. De mindere misdryven worden met
stokslagen onder de voetzooien gestraft. By hen geldt nog de Joodsche wet, veertig
slagen min één te geeven. Doch deze Godlyke verzagting der straffen wordt, door de
Turken, op eene andere wyze vernietigd; want zy laaten op eenmaal wel slegts 39
slagen geeven, maar deze by herhaaling, zo, dat de misdaadigen, onder deze
stokslagen, of voort daarna den geest geeven. Eerlooze vrouwsperzoonen, valsche
getuigen en menschen van een slegten stempel worden, ruggelings, op Ezels gezet, zo
door de stad geleid, en alsdan meestendeels van die plaats voor hun Leeven, of voor
zekere jaaren gebannen: hoewel dit zelden gebeure, dewyl zig anders de Rechter weldra
van het middel, om door de spoorloosheden zulker menschen aan geld te komen, zou
beroovert. Een strengere straf is de banning van eene plaats naar dit of dat eiland,
alwaar hy, die gebannen is, moet blyven, tot dat hy, mogelyk, van daar terug geroepen
wordt. De doodstraf is in Turkye wel iets gemeens: doch 't geld kan ze ook afweeren.
Dit laatste vindt inzonderheid plaats by een' doodslag, indien getoond kan worden,
dat hy in haastigheid en by eenig geschil is geschied: maar zeldsaamer grypt het
stand, byaldien hy op een verraaderlyke wyze is gepleegd, en in zulk een geval komt
het, gemeenlyk, op de goedvinding der bloedverwandten van een ontzielden aan, of de
straf met de verbeuringe van 't Leeven, of door een bloedgeld afgemaakt zal worden.
Doodt iemand een' getrouwden man; dan wordt zulk een ook wel veroordeeld, deszelfs
vrouw te trouwen. Over onze formaliteiten, gerechtsplaatzen, scherprechters enz.
lachgen de Turken. Moet iemand, by voorbeeld, worden gehangen; dan knoopt men hem aan
een' boom of huis, of andere plaats op, daar de diefstal of moord is gepleegd, of aan
een' oord, waar men zulks goed vindt. In het laatste geval regt men vier houten, byna
in de gedaante van Andries-kruizen, op, legt 'er een dwarshout over heen, en hangt
'er den misdaadigen zonder omstandigheden aan. De eerste, de beste knoopt hem op, en
biedt 'er mogelyk zig, voort, niet een' toe aan, dan wordt iemand uit den hoop, of
een voorbyreiziger gedwongen, dit goed werk uit te voeren. Is hy daarby flaauwmoedig;
dan wordt hy nog bespot, of wel kwalyk behandeld weshalven zig de Christenen en
Jooden, by dergelyke strafoefeningen, niet gaarne tegenwoordig bevinden. (*) Alhoewel
nu de straffen zo scherp zyn, zo is egter, de steden uitgezonderd, als waarin men de
huizen slegts weinig bewaard, en van diefstalen in de daad zelden hoort, van
straatschendery en moorden geen einde. Eene stad of een dorp, of zelfs wel een geheel
district moet 'er wel voor instaan; maar de Commissaris der Porte steekt de daarop
gestelde schatting in zyn' zak; de moordenaars of roovers vlugten naar eene afgelegen
Provincie, en den beledigden of den zynen wordt de schade niet vergoed. Geringe
lieden worden, by grove misdaaden, zelfs wel gespitst. Voornaame lieden en de
Janistaaren worden geworgd, en of voortbegraaven, of de hoofden afgesneeden, en 3
dagen onbegraaven gelaaten. Langer blyft in het algemeen geen misdaadige die ter dood
gebragt is, in de open lugt hangen. De hoofden der Rebellen worden ook wel, uit de
afgelegenste Provinciën, naar de Porte gezonden. De verslagenen of ter dood gebragten
worden, gemeenlyk, ter plaatze, waar zy omgebragt of gedood wierden, begraaven, ten
ware dit in huizen of steden mogte zyn geschied, en twee langwerpige steenen, één aan
het hoofden- en één ander aan het voeten-eind opgeregt. Aan de Heeren wegen vindt men
een menigte van zulke begraafplaatzen. Ligtekoojen worden zelfs wel in een' zak
genaaid, en zo in het water gesmeeten. Het stampen des hoofds in een mortier zoude
eigenlyk de straf der Muftis en Rechters wezen; doch die is niet meer in gebruik. (*)
Dat de Eerampten en bedieningen in geheel Turkye gekogt, of ten minsten door
geschenken worden verkreegen, is vooraf reeds opgemerkt. Dit brengt ongemeene sommen
op. De Kadi van Smyrna alleen betaalt voor zyn' Post, welke tog maar één jaar duurt,
meer dan 40 beurzen. Van Koorn, oly, wyndruiven enz. moeten de Tienden worden
betaald, welke de Porte den Agas en anderen Perzoonen verpagt. De Tollen zyn, gelyk
vooraf reeds aangemerkt is, misschien het billykste in Turkye. De Turken en Europeërs
betaalen eens voor al drie, maar de landschriftenen en Jooden vyf ten honderd. In
kleinigheden wordt het zelfs niet eens naauw genomen. Daarentegen is het recht van
ervenis een schreeuwende onrechtvaardigheid. Die dit voor den Grooten Heer waarneemt,
wordt genoemd Beytul-Maldschy. (†) Zyn 'er manlyke erfgenaamen voorhanden; dan moest,
eigenlyk, het tiende gedeelte worden uitgekeerd. Maar, wyl de Beytul-Maldschy alles
zeer hoog waardeert, zig daarentegen in baar geld laat betaalen; zo gaat 'er het
tiende gedeelte dubbeld mêe heen. Zyn 'er nu slegts kinderen van 't vrouwelyk
geslacht en eene Weduwe; dan mogen ze zig gelukkig agten, wanneer zy het tiende
gedeelte behouden. Zyn 'er in het geheel geen kinderen, of zeer navrienden; dan
pleegen Ouders, zoo zy hunne goederen niet va??f willen maaken, wel iemand voor een
kind aan te neemen. Dit laatste geschiedt meest by de lands-christenen. Deze kiezen
een kind naar hun' zin uit, en brengen het, zoo het nog ouders heeft, met dezen voor
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de Overheid, om het gerechtelyk voor een kind aan te neemen. Die Ouders staan alsdan
ook plegtig van hun kind af, en het kan niet wêer onterfd worden. Het wordt genoemd
een kind der ziele. (*) Behalven deze ongemakken, waaraan alle inwooners van het
Turksche Ryk zonder onderscheid van Godsdienst, de Europeërs alleen uitgezonderd,
onderhevig zyn, voelen de lands-christenen en Jooden een byzonder, en dit is de
Charatz. Uit hoofde der betaalinge van dien, als een hoofd- en losgeld, behouden alle
dezulken, die geene Mahomedaanen of Europeërs zyn, hunne vryheid van Godsdienst. De
vrouwelyke Sexe betaalt dit nooit, maar 't mannelyk geslacht alleen, van het 14de
jaar af. 'T verschilt naar maate van den staat en de goederen, beloopende, jaarlyks,
van één tot 4 Turksche Zechinen, en wel van dat soort, welke Dschindscherli wordt
genoemd.
Maakt men naar deze bygebragte stukken eénen kleinen overslag, en overweegt men, dat
de Grooten de Geringen uitzuigen, en dat de Keizer ten laatsten alles erst, of door
verbeurdverklaaring alles wegneemt, en eindelyk, dat deze, de kosten voor zyn'
Hofstaat, de krygszaaken en Soldy der Janistaaren uitgezonderd, van zyne inkomsten,
die zo verbaazend zyn, niets uitgeeft, maar alles in de schatkamer laat leggen; dan
kan men zig ligt verbeelden, hoe opgevuld dezelve moet zyn. Volgens der Turken eigen
spreekwoord is de Keizerlyke Schat gelyk een waterkom in een dal, waaruit wel elk tot
zyne behoefte, water schept, maar het welk eerlang daarin wêer valt. De gewoone schat
wordt in 4 kamers, (*) maar de geheel overgehouden in zakken, in elk van welken
vyftien duizend Zechinen zyn, en die in sterke kisten leggen, in een onderaardsch
verwelf bewaard. De kisten worden, naar maate zy worden gevuld, geslooten en
verzegeld, en niet geopend, vóór dat de nood des oorlogs 't vordert; in welk geval de
schat van de Moskeën den Keizer ook wordt toegestaan, doch eeniglyk onder het
voorwendzel van verdediginge van den Godsdienst. En zulk een wordt heel ligt
gevonden, om dat naar het gevoelen der Turken alles, wat zig tegen den Sultan, als
Mahomeds Stadhouder, verzet, voor ongeloovig wordt gehouden, en dus ook elke kryg als
eene zaak van den Godsdienst kan worden aangemerkt.
Voor 't overige is de Staatkunde, waarmede dit Ryk geregeerd, en staande wordt
gehouden, zonderling. Tot de hoogste Eerampten komen of gekogte, of in den oorlog
geroofde slaaven, of andere in het Serail opgetrokken perzoonen, die nergens van
weeten, dan van eene onbepaalde onderwerping aan den Sultan, en welke, om dat ze,
zelden, aanzienlyke Familien tot Nabestaanden hebben, des te ligter afgezet,
gebannen, en om het Leeven gebragt kunnen worden. De bedieningen blyven slegts een
korten tyd in handen van één perzoon, en de kinders der Voornaamen geraaken, zelden,
tot eene Waardigheid. De geringste misslagen, zelfs de agterdogt, worden als
misdaaden van Staat op het nadruklykste gestraft. Heeft men wegens een Rechters of
Stadhouders rykdommen, aanzien en verworven liefde by de onderdaanen iets te duchten;
dan wordt hy nu eens op eene openbaare, dan wêer listige wyze vernederd. Alle die
onderdaanen, welke geen Turken zyn, als Christenen, Arabiërs, Turkmen, Drusen enz.
worden door afpersingen, berokkende geschillen, en andere listen en hagen??
uitgemergeld. De Provinciën, de grenzen des Ryks uitmaakende, worden verwoest, en de
inwooners derzelve naar de binnen-staaten getrokken. In hoe verre de Prinsen van den
bloede van oproeren afgehouden, en de Prinsessen tot den ondergang der Grooten
gebruikt worden, is vooraf, § XXXV. aangeweezen.
(*) Men heeft voorbeelden eener zonderlinge rechtsplee ging, wanneer veldmuizen of ander
ongedierte 't land verwoesten. In de jaaren 1760 enz. wierd de landsreeek rondom Smyrna van
een verbaazende menigte sprinkhaanen bezogt. De klagten der inwooneren wierden algemeen, en de
toenmaalige Mula Helde de volgende rechtspleeging te werk: Hy liet de Magistraats-perzoonen
zamen roepen, zondt eenen Muhhdhir of Dagvaarder af, daagende de schaaren en benden der
springhaanen voor het Godlyk gerecht, om tegen de inwooners te worden verhoord. Dit driemaal,
doch vrugteloos gedaan zynde, verklaarde hy ze, in zyn gerechtelyk vonnis, voor Rebellen der
Godlyke wetten en des Rechters, en gaf elk vryheid, om ze uit te roojen. Naauwlyks was dit
geschiedt, of de lugt in de stad wierdt verduisterd door de sprinkhaanen, die de daken,
huizen, straaten en den zeeboezem op eene taamelyke wydte bedekten, en of verzoopen, of anders
wierden gedood. Hunne nederlaag veroorzaakte eenen yslyken slank.
(*) De groote mortier, waar in eens 't hoofd van een Mufti, naar men zegt, gedampt zou zyn, is
nog te Constantinopel, maar legt omver, en is thans ten gebruike onbekwaam.
(†) Beytul-Maldschy is een Arabisch woord, betekent iemand, die den Fiscus bezorgt, in een
zeker opzigt een' Fiscaal, of huisraads-verpagter. In de aanstelling van zulk een Amptenaar
schynt op zig zelf niets onredelyk te zyn. Daar door zal eene ervenis voor afwezende
erfgenaamen verzekerd, en ze dezen, na hunne rechten te hebben beweezen, tegen eene billyke
vergelding der moeite, ter hand gesteld worden. Die deze plaats bekleedt, verpagt des Sultans
rechten aan de erflooze nalaatenschappen, zo dat het daaruit ontstaane voordeel regtmaatig, en
met dat geen schynt overeen te komen, wat elders onder eene andere gedaante plaats vindt.
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(*) De hoofdbepaaling, welke den Sultan by de ervenissen en nalaatenschappen wordt gemaakt,
bestaat daarin, dat de erfgenaamen met den Myry een verdrag aangaan; om niet te zeggen, dat de
vrouwen meestal haar huwelyks-goed, en de kinders iets tot hunne opvoeding, en ook het vaste
Goed hunner voorouderen mogen behouden.
(*) Eigenlyk zyn 'er 2 schatkamers in de Hoofdstad. Die den Keizer in het byzonder toebehoort,
(Chdfyneh) is in een gedeelte der verwelven des Serails, het welk de Sultan bewoont. De
Ryksschat of Financie-kamer (Myry) (laat onder de bestiering van 't Defterdariat, en dient, om
de openbaare kosten goed te maaken. Deze is menigmaal, uitgeput weshalven dan eene leening uit
de eerste geschiedt, die naderhand wêer goed gemaakt wordt. Menige Sultanen hebben ook nog wel
eenen byzonderen schat verzameld, en nagelaaten.

§. XXXVIII. Van den Staatkundigen toestand des Turkschen Ryks, met betrekking
op andere Landen.

De uiterlyke toestand, of de betrekkinge des Turkschen Ryks tot andere Staaten,
verdient mede een byzondere opheldering. Met welke Europische landen de Porte vredeverdragen hebbe aangegaan, is § VII. vermeld. De Koning van Frankryk, Franciscus I,
is in een verbond met de Turken de andere Christen-mogendheden voorgegaan, en heeft,
in het jaar 1535, het eerste Commercie-tractaat met de Porte geslooten. Hem zyn de
meeste Europische Magten gevolgd: en met Persie, mitsgaders alle aan de Middelandsche
zee grenzende Africaansche Landen houdt de Porte ook vriendschap.— Het heeft veelen
der Europische Vorsten groote moeite gekost, den vrede door aanzienlyke geschenken te
koopen; anderen is het, by al hun zoeken, tot den tegenwoordigen dag toe niet gelukt.
De Porte gaat niet ligt tot nieuwigheden over; en de toeleg, om haare vriendschap te
verkrygen, heeft haar zo trots gemaakt, dat zy het als de grootste gunst aanmerkte,
dezelve een Europisch land in te willigen. Weshalven men zig over haar hoogmoedig
gedrag omtrent de Europeërs niet verwonderen, maar wel het iemand moet bevremden, dat
onze Mogendheden zulk eene verheffing derzelve boven haar in Titels en de gansche
behandeling kunnen uitstaan, welke met haare verdere aandoenlykheid naauwlyks kan
overëengebragt worden. Het vrede-verdrag, het welk de Porte inwilligt, draagt den
naam van Capitulatie, by de Turken Aelid Nameh Humajun, dat is, openbaare Keizerlyke
brieven, of door deze toegestaane en vast gestelde voorwaarden: zynde zulk eene by
alle Europische natiën, de geheime Artikels uitgezonderd, wat de hoofdpunten betreft,
dezelfde, en van de Fransche pas iets anders, dan een afschrift. Zy is, altoos, in de
Turksche taal opgesteld. By vrede-verbonden laat men zomtyds wel toe, dat de andere
party eene door den Tolk der Porte bekragtigde overzetting hebbe; maar eigenlyk wordt
het Turksch Origineel alleen als verpligtend aangemerkt. Daar door vinden de Turken
zomwylen gelegenheid, over de betekenis der woorden, waarvan zy de volkomen kragt
kennen, of tenminsten beweeren, ze beter, dan de uitlanders, te kennen, spitsvondige
en bedriegelyke twisten te verwekken. Nogtans moet men den Turken den lof geeven, dat
ze taamlyk stipt zyn, in de Capitulatie naar te komen en te houden. Zy staan den
Europeërs menige dingen toe, die hen in andere landen bezwaarlyk mogten toegestaan
worden. Anders is hunne Staatkunde omtrent hen zonderling, en niet wel tot vaste
regels te brengen. De meeste dingen worden by de Porte door geld verkreegen; in
tegendeel by andere dingen, die wy zelfs wel voor kleinigheden zouden houden, kunnen
de grootste geldsommen en alle beweegreden niets uitregten. Is de vriendschap
opgeregt; dan zendt die Staat een' Afgezandt, welke aan de grenzen van Turkye, onder
menige plegtigheden, van eenige Hofbedienden wordt ontvangen. Van dien dag af wordt
hy ook op kosten van den Grooten Heer onderhouden. Deze bezorging ziet op het
Transport, den leeftogt en een zekere somme gelds, mitsgaders eene wagt van
Janistaaren, die Taïn genoemd wordt, en welke na de komst van den Gezandt te
Constantinopel aanhoudt, nu eens hooger, dan wêer geringer is, en, naar de
omstandigheden zyn, meerder, of wel minder maanden blyft aanhouden. Van deze reizen
der vremde Gezandten hebben insgelyks de plaatzen, waardoor ze gaan, groote
ongelegenheden. Derzelver inwooners worden, met slagen en geweld, tot het leveren van
noodige rytuigen en proviant gedwongen; daar zig in tegendeel de Ceremonie-meester,
welke Visier-Aga wordt genoemd, met zyne lieden en de Janistaaren het van den Keizer
daartoe vastgestelde geld ten nutte pleegt te maaken. — Van de Audientien is reeds §
VIII. gehandeld. Na dezelve worden den Gezandt Vryheids-brieven (Berate) door de
Porte geschonken, wier aantal tusschen 30 tot 50 plagt te zyn, (*) welke hy den
Lands-christenen en Jooden ter bedieninge zyner bezendinge en natie ter hand mag
stellen, die daardoor als Europeers aangemerkt, en van alle landslasten worden
ontheft. Dewyl ze nu zo veele Vryheids-brieven tot dit einde niet noodig hebben, zo
verkoopen zy de rest, en krygen, naarmaate de tyden zyn, voor elken open brief wel
tusschen de 2 of 3 duizend Piasters: doch na den dood des koopers vervalt hy wêer aan
den Gezandt, en deze kan hem op nieuw verkoopen. —- Zendt de Porte aan eene
Mogendheid, waarmede zy in vriendschap is, Gezandten; dan moeten die op dezelfde
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wyze, als de haare, bezorgd en onderhouden worden. Alhoewel zy nu zomtyds perzoonen
van weinig aanzien als Gezandten naar vremde Hoven zendt; egter worden 'er, meestal,
lieden uit de Cancellaryen toe genomen, welke, te vooren, allerleie ampten hebben
bekleed, en na geëindigde bezending, dikwerf, tot de gewigtigste bedieningen worden
verheven. Zo hongerig als veelen naar dusdanige Gezandtschappen zyn; zo duur komen zy
het Hof te staan, naar 't welke zy worden gedaan: want volgens 't Oostersch
Ceremonieel ware het onhoflyk, zulk een' Gezandt aanstonds ter Audiëntie toe te
laaten, maar men moet deze regt lang uitstellen, om 'er mede aan te wyzen, dat men
den Gast gaarne hebbe; want voort na de Audiëntie moet hy, billyk, zyne terugreis
aanneemen.
Volgens het voorschrift van den Koran kan geen Mahomedaansche Magt, en dus ook niet
de Groote Heer eenen bestendigen vrede met een Christen-staat sluiten. De beroemde
benaaming van een eeuwigen vrede, die menigmaal de magt pas heeft, van Christenmogendheden weinige jaaren te verpligten, is den Turken onbekend. Behalven eenen
stilstand van wapenen hebben zy, op zyn hoogst, in laatere tyden, uit nood, eenen
bestendigen vrede, als in het jaar 1718, met Venetië, en by den vrede van Belgrado
met Rusland geslooten. Want in het algemeen belast de Koran, by alle gelegenheid, de
Gaur (Ongeloovigen) door middel van wapenen, tot den Mahomedaanschen Godsdienst te
brengen. Maar anders zyn ze van gedagten, dat die party, welke eenen stilstand van
wapenen, vóór den verloopen tyd, door eenen oorlog breekt, ongelukkig is. Weshalven
ook verscheide omstandigheden moeten voorvallen, zoo dit van hunnen kant geschieden
zal. Maar zal anders een oorlog beginnen, dan wordt de eerste schrede hunner
verklaaringe daarmee gedaan, dat ze den Afgezandt der vyandlyke Magt in de 7 Torens
laaten zetten, waarin hy nu eens slegter, dan wêer beter wordt behandeld; Dit wordt
wel naar ons zendings-recht voor wreed gehouden, en in de daad niet zonder rede; maar
men moet opmerken, dat de Turken de vaste en bestendige Gezandten te Constantinopel
byna voor niets anders, dan voor gevolmagtigde Staatsspions, en die geenen slegts
voor waare Afgezandten houden, welke, als de Persische, Poolsche, Marokkaansche enz.
om zekere onderhandelingen komen, en naa de volvoering daarvan weder heen gaan. (*)
Daarby behouden ze ook die Gezandten als Gyzelaars, op dat, wanneer een Groot Visier
of eenig ander Groote gevangen mogt genomen worden, men eene uitwisseling zo veel te
gemaklyker mogt maaken. Met de vastzetting der Gezandten gaat ook de gevangen-neeming
van alle tot zyne natie behoorende Perzoonen, en de verbeurdverklaardg hunner
goederen gepaard. Daarënboven pleegen zekere, doch niet altoos dezelfde plegtigheden
by de oorlogsverklaaring te Constantinopel plaats te hebben. Zo moeten alle ambagten
en gilden, vóór den uittogt ten oorlog, eene processie door de Hoofdstad met eenige
hunner gereedschappen of Waaren houden, als bakkers, bontwerkers, kruideniers, smeden
enz. welke zig daardoor als ten dienste van den Grooten Heer aanbieden, maar te gelyk
aanzienlyke geschenken moeten geeven. Toen het Hof nog te Adrianopel was, wierdt
Mahomeds vaandel aan het Serail, en een paardestaart aan die poort, waaruit het volk
ten oorlog zoude trekken, opgestoken. Waarby de Turken verhaalen, dat, toen Selim I.
den Groot Visier beval, den Paardestaart op te steeken, en deze vroeg, aan welke
poort? hy hem ter dood liet brengen; het welk nog by twee anderen geschiedde, tot dat
de hierop benoemde Groot Visier, op een zelfde bevel, aan elke poort éénen liet
opsteeken, en voorts op des Keizers vraag, waar de paardestaart opgestoken ware,
antwoordde: “aan alle poorten! Uwe Majesteit kan uittrekken, waar ze wil!" waarop hy
als een byzonder bekwaam Perzoon ware aangemerkt geworden.
Nopens het gevoelen der Turken, wat men van andere Ryken en Mogendheden moete houden,
verschillende berichten der schryvers, die van Turkye handelen, zeer. Elk Europeer
beweert in Turkye van zyne Natie, dat ze meest is geagt. Maar allen zyn in 't
algemeen in het geval, om naar de omstandigheden gevreesd, min of meer hoog geagt te
worden, naar gelange men hunne vriendschap meer of minder noodig heeft. Dit brengt de
loop der menschelyke zaaken over 't algemeen zo mede, en dus is deze regel in de
Staatkunde allerwegen bykans aangenomen. Daar is byna geene natie in Turkye, welke,
niettegenstaande haaren vermeenden voorrang, niet veele onaangenaamheden had moeten
ondervinden. By de natuurlyke onbestendig- en woestheid der Turken worden den geenen,
hier en daar, de verstgaande veröngelykingen aangedaan, die kort te vooren van hen
wierden geliefkoost. De Turken zyn te opgeblaazen, en te zeer met zig ingenomen, dan
dat ze zouden gedoogen, dat zy, welke van hen als ongeloovigen worden behandeld, zig
met hen en hunne Natie vergeleeken. Zy zoeken steeds gelegenheid, dezulken te
verlaagen, die zig willen verheffen, om dat dit hunnen nationaalen hoogmoed beledigt;
en zy bekreunen zig zelden over de gevolgen, om dat elk Staatsbediende zyn ampt niet
lang behoudt; hunne eigenzinnigheid en wraakzugt te voldoen, dit roert hen voor dat
oogenblik en den tegenwoordigen tyd meest.
Marokko wordt van de Porte hoflyk behandeld; en beide Staaten onderhouden, als
geloofsgenooten, eene wederzydsche vriendschap. De afstand belet alleen een nadere
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verëeniging. Persie is, omtrent het midden dezer eeuwe, by de Turken zeer gehaat en
ook geducht geweest; maar, na dat het oud Keizerlyk geslacht daar uitgestorven, en
het Ryk zo zeer beroerd is, zo heeft de vrees zig in eene onverschilligheid
veranderd, en de grootte des Turkschen Ryks heeft de Porte eeniglyk belet, uit
deszelfs binnenlandsche onlusten voordeel te trekken. De verbonden met Christenmogendheden zyn of oud, of nieuw. Tot de oude behooren Frankryk, het Duitsche Ryk,
Rusland, Polen, Venetië, Engeland en Holland.
Frankryk dryft in Turkye zo veel handel, als alle andere Christen-ryken samen
genomen; doch daardoor wordede hoogagting der Turken omtrent datzelve niet bepaald.
De Turken stellen, nooit, op 't zelve een regt vertrouwen. De Franschen moeten, hier
en daar, vernederingen ondergaan, welke men andere natiën niet doet ondervinden; en
zelfs 't Gemeen ziet hen met oogen van veragting aan. Gelooven zy, van de Franschen
te zyn misieid? of is hen het gedrag derzelven omtrent het Keizerlyke Hof, toen ze
dit in de oorlogen met de Turken in den rug vielen, twyfelagtig? of stooten zy zig
aan hun nationaal Character? Dit zoude moejelyk vallen, om te bepaalen. Maar dit is
zeker, dat zy hen evenwel in veele dingen menigmaal toegeeven, om dat ze op hunnen
bystand staat maaken, ingeval zy met andere Christen-ryken in oorlog mogten raaken.
Met het Duitsch-Keizerlyke Hof gaan zy voorzigtig om. De duitsche soldaaten zyn hen
steeds een schrik, en, wanneer ze die al hebben overwonnen, dan heeft het, naar hun
eigen zeggen, niet aan de soldaaten, maar aan andere omstandigheden gelegen. Rusland
is voor hen, om verscheide reden, 't geduchtste onder alle Christen-ryken. Deszelfs
innerlyke grootte is hen bedenkelyk. De overeenstemming in den Godsdienst met de
Grieken veroorzaakt hen veel argwaan. Met de Russische soldaaten kunnen zy ook
bezwaarlyk iets uitregten, om dat die staande of overwinnen, of sterven. Daarby komen
nog voorspellingen naar der Turken begrippen, die Rusland tot hun' overwinnaar zullen
maaken. — Polen en Venetië worden van hen gering, en als Landen aangemerkt, welke van
hunne genade afhangen. De Engelschen en Hollanders zyn de geliefdsten onder alle
Europeërs. Voor beide hebben zy hoogagting, dewyl ze nimmer oorlog met hen hebben
gehad, maar handel en wandel alleen worden gezogt, en de Turken, door allerlei
verdragen en bemiddelingen, ten eenigen tyde, nog voordeelen hebben genooten. De
verbonden der Pruissische, Deensche, Zweedsche en Napelsche Hoven zyn nieuw, en dus
is ook de graad van agting nog geenszins bepaald. Maar over 't algemeen merken de
Turken ze of als kleine, of van hen zeer afgelegen Ryken aan, waarvan de vriend- of
vyandschap geen' zonderlingen invloed op hunnen Staat kan hebben. Met Spanje,
Portugal en Sardinië hebben ze, tot nu toe, nog niets in het geheel te doen.
(*) Berat betekent eigenlyk een open brief of diploma ??t om iemand, by voorbeeld een' Pacha,
tot zyn ampt aan te stellen, wordende hy teffens, naar gelange zyner Waardigheid, met een'
Pels of Kastan bekleed. De voor de Europeërs uitgegeeven, Berate zyn dus Keizerlyke bevelen,
dat deze of geene als Consul zyner natie aan zo of zulk eene plaats moet worden aangemerkt. Op
dezelfde wyze is het gelegen omtrent de Tolken, die zonder een Berat in hunnen post niet
zouden erkend worden. De daarin toegestaane voordeelen zyn, dat zulk een voor zyn' Perzoon van
den Charadsch (het hoofdgeld is ontheft, in zyn huis dan noodigen voorraad van wyn kan maaken,
het welk anders in 't algemeen verboden is, hoewel het onder de hand wordt geduld) zig naar
zyn' staat mag kleeden, geele pantoffels draagen, enz. Hy kan ook, zoo hy handel dryft, ligt
van de Tollenaars de verligtinge des tols tot 3 ten honderd krygen, hoewel daartoe ook andere
goede Kooplieden kunnen komen, vermits de Tollenaars daarby hunne eige rekening vinden. De
Franschen, Engelschen en Hollanders hebben, van vroeger tyden af, de meeste Berate, hoewel men
ook begonnen heeft, dezelve te bepaalen. De laatere, met de Porte vriendschap houdende natiën,
als de Zweedsche, Deensche, Pruisische, Napelsche, hebben slegts Berate voor 4 Tolken te
Constantinopel, en voor éénen by de Consulaaten in de Levant. Gevolglyk zyn de Berate, thans,
zo voordeelig niet meer, als voordezen, en 'er wordt ook zo veel geld niet meer voor besteed:
niet dan mischhien de vryheid, om geele pantoffels te draagen, zet daar nog meest eenen Petitmaitre aan, om 'er een' te koopen.
(*) De Turken zelve houden geen vasten Gezandt aan andere Hoven, om dat ze niet noodig hebben,
veel geld voor berichten uit andere landen uit te geeven. Hunne in deze allerwegen, om den
Koophandel verstrooide Radjas, (onderdaanen) Grieken, Armeniërs en vooral de Jooden, geeven
hen die, ten einde zig daar door in gunst te brengen. Deze verspieders worden, in andere
Staaten, minfi?? bemerkt. In het jaar 1750, en waarschynlyk ook vóór dien tyd, was het de
pligt der Vorsten van Moldavië en Wallachie, berichten uit de Christen-staaten te leveren, en
de Tolk der Porte moest de Leydsche Fransche Courant vertaald overhandigen.

§. XXXIX. Van den Krygsstaat der Turken.
7600

Iemand, die zig in Turkye eenigen tyd heeft opgehouden, komt het zeer belagehelyk
voor, wanneer hy Europeische schriften leest, waarin der Turken oorlogs-staat of als
geducht, of wel alleen als middelmaatig wordt beschreeven. Dusdanige Romans, (want
hooger kan men ze niet aanmerken,) zyn of uit winzugt op kamers van hen, die Turkye
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nooit hebben gezien, uitgebroed, en uit voormaalige krygshistorien samengeflanst, of
wel van zulken, die het Osmansche Ryk schielyk hebben doorgereist, naar de gewoonte,
om van vremde landen niet zo zeer waare, als wel wonderbaare dingen te schryven,
onder andere verdigte gevallen teffens bekend gemaakt.
In Turkye reist elk, uit hoofde van de menigvuldige straatrooveryen, gewapend. Geen
reiziger is zonder snaphaan, pistoolen en sabel. De Boer gaat met de twee laatste
agter zyn' ploeg. Niemand is ook het jaagen verbooden. Weshalven het ons niet moet
bevremden, dat, wyl elk de moordgeweeren medevoert, moord en doodslag zeer gemeen
zyn, ieder boer byna een land-soldaat is, en de Turksche paarden het schieten met den
snaphaan onbevreesd kunnen verdraagen. Doch zonder zich ten oorloge in het minste te
bereiden, wil dit alles niet veel zeggen. De eigenlyke Land- en Zeemagt eischt eene
nadere verhandeling.
Tot de Landmagt behooren allereerst de soldaaten. Het werklyk voetvolk zyn de
Janistaaren. Maar deze zyn die oude niet meer, welke, in voorige tyden, den vyanden
der Porte tot zulken schrik waren. Zy bestaan thans niet uit Christen-kinderen en
Christen-slaaven, maar zyn bykans allen gebooren Turken, ja Zoonen der Janistaaren,
die als by ervenisse de soldy hunner Vaderen hebben gekreegen. Deze soldy is niet
eenerlei; want wegens ouderdom of bygewoonde oorlogen wordt ze zeer verhoogd. Een
soldaat heeft, in het begin, 's dags niet wel meer, dan 6 Aspers, en, wanneer hy het
met den tyd ver brengt, 15 Aspers. Die soldy wordt elk vierendeels jaars betaald;
doch de noodige leeftogt van brood, ryst en vleesch worden daarby gegeeven. Het staat
hen teffens vry, den akkerbouw, 't beroep, en wat elk anders heeft geleerd, waar te
neemen. Want ten opzigte van den wapenhandel zyn ze volkomen vry, en 'er van ontheft,
om dat die geene plaats vindt. Want wat het betekene, exerceeren, op de Parade
trekken en de wagt zyn, is hen volkomen onbekend. Waaruit men ligt kan oordeeien, dat
het sluiten in reyen en gelederen, het marscheeren, het regtsom keeren en lingsom
herstellen, de evolutien, het Bataillon- en Pelotonswyze vuuren, een Bataillon
quarrè, en nog gewigtiger krvgszaaken dingen zyn, welke zy gansch niet verstaan. De
Turken agten zig gelukkig, tot deze militie te behooren, niet zo zeer wegens de
geringe soldy, als wel om de groote voorrechten. - Zy zyn in 126 Odas of Regimenten
verdeeld, waarvan elke omtrent 800 man sterk zoude zyn, maar ze zyn nooit voltallig.
Elke Ode staat onder een' buiten de Kasernen of Odas commandeerenden Oversten,
Schvrbalidschjy, en onder een' binnen dezelve commanderenden Onderhopman, Oda-Baschy.
Uit deze Janitsaaren wordt eene lyfwagt des Keizers genomen, die Solak en Karipi
worden genoemd. De eersten bestaan uit 500 koppen, en zyn de Lyfwagt te voet; de
laatsten maaken een getal uit van 3 duizend, en maaken deszelfs Lyfwagt te paard uit.
De Peygk zyn Ceremonie-jongelingen en voetgangers, welke met de soldaaten ter zyde
van den Sultan marcheeren. Hun algemeen Opperhoofd is de Janistaaren-Aga te
Constantinopel, daar de voornaamste hoop van 8 of 10 duizend is, en de bezettinge
dier stad uitmaakt, terwyl derefl?? in kleinere partyen in de grootste steden
verdeeld legt. Zy worden zo weinig in krygszaaken geoefend, dat hen daar zelfs
verbooden is, 't gewêer te draagen, dewyl men hunnen opstand dus nog eer moest
dachten; want daarvan zyn ze de belhamels en roervinken. Doch de heerschzugtige
woede, naar welke deze thans van aart veranderde militie, voordezen, van den Keizer
de afzetting of het dooden der Staatsministers konde vorderen, is nu taamlyk
vernietigd. Zy zyn dus niet soldaaten, om dat zy het krygs-handwerk verstaan, want
dit vindt geen plaats; maar, omdat ze wegens hunne soldy ten oorlog moeten trekken,
daar elk voor 't overige te huis kan blyven. Hunne bezolding, welke met de geene, die
de Spahis (ruiters) krygen, jaarlyks, by de 4 duizend beurzen bedraagt, wordt hen op
de Divansdagen in het Serail uitgedeeld. By die gelegenheid worden zy ook altoos met
Pillau gespyst. Het Serail siddert, byaldien ze weigeren, dien te gebruiken; want dat
is een teken, dat ze scherpe eischen doen op het hoofd van den éénen of anderen
Staatsminister, of misnoegd zyn op de gansche Regeering; en voldoet men hen niet op
staanden voet, dan is een oproer het gevolg. Daar is alreeds gevaar, wanneer ze niet
schielyk op de schotels met Pillau aanvallen, en hem gulzig inslokken. In den oorlog
zelv' is het eene onrustige en ligt geraakte militie. Ontbreekt de ryst en koffi, en
wordt 'er, dagelyks, geen versch brood gebakken; dan is morren en oproer te duchten.
In eenen slag kunnen ze slegts driemaal tot een' aanval worden gebragt. Wykt dan de
vyand niet; dan deinzen zy en dringt hy nog daarby voorwaards, dan begeeven ze zig op
de vlugt, en zoeken een goed heenkomen. — De Ruiters der Turken worden genoemd Spahi
of Sipahy. Hunne soldy is, even als by de Janistaaren, ongelyk, en kan, dagelyks, van
12 tot 100 Aspcrs beloopen. Mutejerrikeh zyn omtrent vyf honderd uit de Spahis
uitgeleezen Ruiters van eene goede afkomst, welke tot eene lyfwagt en tot
verzendingen des Sultans dienen, en eene militie van hoogeren rang, zelfs boven de
Tschausche verheven, onder den Muteferrikeh-Baschy uitmaaken. De Sultan zelf, is hun
Opperhoofd, en zy vegten dus alleen, wanneer hy in eigen perzoon te veld trekt. Wie
#17820101

120 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782
7670

7675

7680

7685

7690

7695

7700

7705

7710

7715

7720

7725

7730

7735

zig by de Spahis eene Cavallerie, als de onze, voorstellen, en zig verbeelden wilde,
dat hunne paarden zo moeiten geslooten zyn, als de onze, en dat zy uit malkander
gaan, en zig wêer in orde konden voegen; die zoude grootelyks mis hebben. Het is een
ongeregelde hoop, welke zig eigenwillig op den wedloop heeft toegelegd, en wiens
geheele oefening daarin bestaat, dat de één agter den anderen heen jaagt, en hem een'
knuppel van omtrent anderhalf El lang (Dscherid) na den kop zoekt te werpen, maar hy,
na welken hy geworpen moet worden, hem in de vlugt en vaart tragt te ontwyken of op
te vangen. Zy worden in 6 Standaarden verdeeld, en zouden meer, dan 12 duizend man
beloopen. Zy, die met de landeryen, den Christenen ontnomen, als met een soort van
leen zyn bedeeld, moeten naar derzelver waarde in één of meer perzoonen te paard in
't veld verschynen. Hun getal is, vooral wegens de Provinciën, den Venetianen
ontweldigd, zeer aanzienlyk. De Voornaamen en Rykeren draagen den naam van Zaïms,
maar de anderen Th??rioten,
De bovengemelde soorten van soldaaten zyn de gewoone krygsvolken, welken naam zy
inmiddels niet verdienen, om dat ze mogelyk geregeld waren, maar, om dat ze uit
hoofde van bezolding moeten dienen. Doch deze maaken het geringste deel van 't
Turksche Leger uit. Daar geschiedt een algemeen opöntbod in 't land; in de Moskeën
wordt, openlyk, een krygsgebed, en daarin eene aanmoediging, om tegen de Ketters, dit
zyn de Persianen, of tegen de Ongeloovigen, dit zyn de Christenen, te veld te
trekken, voorgeleezen, en daar door ontstaat eene algemeene oorlogs-lust. Dit zyn
enkel Vrywilligen. Alle straatroovers en vuil geboefte begeeft zig naar de
aangeweezen oorlogs-plaats. Elk een, die niets te verliezen heeft; menschen met
schulden bezwaard, trekken te veld; zelfs veelen, die iets hebben, verkoopen zulks,
en gaan, op hoop van eenen ryken buit, ten oorlog. Zy krygen eigenlyk geene soldy,
maar slegts eenige mondbehoeften; daarentegen is alles, wat ze buit maaken, hun
eigendom. Deze Vrywilligen verschoonen, menigmaal, de Turksche plaatzen zelve: niet;
maar wel een vyands-land, waarin ze dringen! Maar kan de vyandlyke magt haare grenzen
dekken, zo dat geen plonderen en leevensonderhoud uit den roof stand grypen kan, of
gaan wel de zaaken in aanvallen en veldslagen niet naar wensch; dan verlaaten deze
Vrywilligen, zeer schielyk, de Janistaaren en Spahis, en gaan wêer naar hun land, of
loopen elders heen. Weshalven eene groote Turksche Armee, in weinig dagen, tot eenige
duizenden kan smelten. Voor 't overige is zo min by de gewoone soldaaten, als de
Vrywilligen eene waare subordinatie. De eersten berokkenen, by het minste misnoegen,
een oproer; en de laatsten komen en gaan, vegi??en en staaken dit, naar dat ze
willen. Zo dat een Turksch leger, by de tegenwoordige gesteldheid, een ongeregelde
hoop is, waarby, behalven de gemelde soldaaten, bedienden, moordenaars,
straatschenden, lediggangen enz. voor soldaaten worden gerekend, dewelke, zo lang het
goed gaat en iets te rooven valt, zig in het voorttrekken als een sneeuwbal steeds
vergroot, maar ook by een ongelukkig toeval, als de sneeuw door warm Wêer, op eenmaal
smelt. In de Oostersche Ryken in 't algemeen, en in Turkye inzonderheid ontbreekt des
de zo noodwendige krygstugt. En wee ons! byaldien deze, by de gemaklykheid, van zo
talryke legers op de been te brengen, plaats hadt. Europa zoude alsdan weldra
verslonden worden. Daarby zyn de soldaaten niet onder genoegzaame Officiers verdeeld.
Een Commando soldaaten van verscheiden soort wordt genoemd Buluk, en deszelfs
aanvoerder Buluk-Baschy.
Voor de Zeemagt der Turken behoeft geen Staat van Europa van eenig aanzien te
duchten. Hunne schepen zyn noch wegens het getal, noch de bouwwyze, voor den vyand
gevaarlyk. De oorlogsschepen des Grooten Heers (Karavellen) zyn van eene verbaazende
grootte en gelyken naar kasteelen. Zy steeken ook, vooral agter, omtrent drie
middelmaatige verdiepingen uit de zee uit, en kunnen des te ligter van de Kanons
getroffen en verbryzeld worden. De zwaare en groote bouwwyze veroorzaakt, natuurlyk,
eene groote zwaarte en logheid, van ze te wenden. Naar maate van de vreezelyke
grootte zyn 'er ook in verre na geene kanongaten genoeg in geboord. Alle?, wat het
schip leeven en beweeging moet geeven, is slegt en wanschapen. Masten, roer, touwen,
zeilen, enz. komen gansch niet met de grootte overeen. Zy voeren wel zeer groote
kanonnen; maar de hoogte der legging belet het raaken, en op derzelver rigting ismen
ook slegt afgeregt; om niet te zeggen, dat het laaden langzaam voortgaat, en veel
tyds vordert. Zy hebben Galeyen van verscheide soorten. Maar de gebreken, die by de
oorlogsschepen in het groot plaats hebben, vindt men mede by deze in 't klein. Dan,
de schepen zyn zwemmende huizen en veilingen, kragteloos op zig zelve, zoo niet de
zeelieden op dezelve het regte gebruik daarvan kunnen maaken. Deze draagen den naam
van Leventi; en alles, wat van der landsoldaaten onërvaren- en ongehoorzaamheid
vooraf gezegd is, geldt insgelyks van dezen. Trouwens, wat kan men van hen ver
wagten, daar de Kapitein-Pacha (Groot Admiraal) zelf de zeevaart niet verstaat? Voor
't overige heeft hunne scheepvaart noch kunst, noch veiligheid. Hunne lootsen weeten
niets van regels, maar hebben eeniglyk eenige ondervinding tot leermeesteres. Zy
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bedienen zig van geene zeekaarten, en verstaan de dagelyksche berekening van den
afgelegden weg en de streek, waar ze zyn, zoo ze de kusten niet zien, en andere
gissingen voor zig hebben, byna in het geheel niet. Van het Kompas weeten zy ook geen
behoorlyk gebruik te maaken, zo dat zy in de ruime en volle zee va??zouden dooien??
en vergaan. Van eene slappe koelte bedienen zig hunne zeelieden niet, maar wagten
gemeenlyk een halven dag, om te zien, of de wind zal blyven doorwaajen, waardoor
dikwerf veel wordt verzuimd; om niet te zeggen, dat ze zig ook tegen den wind niet
weeten te verzetten, en zig dus door geringe tegenwinden laaten terug dryven. De
Turksche oorlogsschepen strekken de Europische koopvaardyschepen, wegens hunne
onkunde en singuliere handel wyze, ten spot. 'T hoofdzaaklykste daarop wordt verrigt
door slaaven, veroordeelde misdaadigen en Grieken. Hoe weinig men zig op alle dezen
kan verlaaten, heeft nog een voorbeeld van het jaar ??6o, beweezen, wanneer op het
Admiraals-schip, op een vrydag, toen de Kapitein-Pacha op het eiland Stanchio aan
land was gegaan, een oproer ontstond, de boven gemelde lieden zig in vryheid stelden,
en het schip, het welk, als het voornaamste der oorlogsschepen, Sultane was genoemd,
naar Malta bragten. De Zeeofficiers zyn dus slegt, de Matroozen nog slegter, en de
Kanoniers aller slegtst. De laatsten draagen den naam van Toppedschis, en zyn by de 2
duizend sterk, by welken men omtrent nog eens zo veel Dschebedschis, die voor de
krygs-ammunitie zorg draagen, en ook een zeker getal Bombardiers moet voegen.
De Turksche vestingen verdienen geen breedvoerig verslag. De vestingbouw is by hen
tot dien graad niet geklommen, dat men van hen iets konde leeren. Wat daaromtrent by
hen nog is te vinden, ziet men aan plaatzen, welke in Christen-handen geweest, en
waarvan de vestingwerken of geheel, of ten minsten beschadigd in hunne magt zyn
gekomen. De fteden binnen 's lands zyn of nog met oude Grieksche muuren omvangen, en
hebben ook wel een vervallen Kasteel, of zyn open, als by ons de dorpen. De Reeden en
havens, als mede de Zeelieden, pleegen kasteelen te hebben, welke van de Genueezen of
Venetianen voortkomen; inzonderheid is der eersten bykans ongeloovelyke arbeid aan
dezelve tot den tegenwoordigen dag toe nog zigtbaar. Doch dergelyke vestingwerken zyn
voor onze tyden onbruikbaar; en eenige wél gerigte schooten van oorlogsschepen
stellen de bezetting buiten staat, om te laaden en zig te verdedigen.
De wyze der Turken, van oorlog te voeren, is gansch niet van dien aart, dat zy
Europische oorlogsgezinde Vrywilligen kan lokken, om zig by hen te begeeven. By
gevaarlyke veldtogten wordt Mahomeds vaandel mêe genomen. Aan dezen ouden lap van
roode kleur, welke het overschot van 't wezenlyke vaandel dezes bedriegers zyn zal,
wordt dezelfde, en byna nog een grootere kragt toegeschreeven, dan in de duistere
tyden aan de vaandels, welke de Paus gewyd hadt, toegeschreeven wierd. Het blyft
thans meestal in 't Serail; maar het water, waarin het is gestoken, wordt voor
kragtig gehouden, en ten minsten den krygshoofden meegedeeld. Men laat het, te veld
zynde, niet vry vliegen, op dat de wind het niet verscheure, maar 't blyft om den
steng opgerold. De voornaame krygs-veldtekenen zyn de Paardestaarten; en de mindere
de vaandels (Sandschak) van groene kleur, waartoe 't model van Mahomeds vaandel is
genomen. Een soort van taamlyk breede vaandels wordt genoemd Bairak. — Een Turksche
Armee, welke te veld wil trekken, is een ongeluk voor alle de Provinciën des Ryks,
welke zy aantast. Deze worden tot woestynen gemaakt. De Land-christenen hebben het in
zulke tyden inzonderheid kwaad. De ryken verliezen Leeven en goederen, onder de
aanklagt van verraadery, heimelyke briefwisseling met de vyanden, enz. Jonge, ten
oorlog bekwaame perzoonen worden weggenomen, met geweld door middel der besnydenis
tot Mahomedaanen gemaakt, en dan onder de Janistaaren gedoken, om van de zwaare en
buitengemeene ??allen, plonderinge hunner kerken en huizen, en andere geweldenaaryen
niet te spreeken. Tot de verdrukkingen, waar voor de landen in den Turkschen oorlog
bloot staan, behoort anders ook dit: dat de Groote Heer deze of geene met recht of
onrecht verdagtë Provincie aan verraadery schuldig verklaart. Alsdan kunnen haare
inwooners tot slaaven gemaakt, en der zelver eigendom, zonder omstandigheden en
verantwoording, worden weggenomen. — De mond- en krygsbehoefte wordt het Leger,
meestendeels op Kameelen en muilezels, en eeniglyk aan plaatzen, waar de wegen het
toelaaten, op Arrabas nagevoerd. Zo droevig als 't gebrek by alle Legers is; zo
gevaarlyk is het inzonderheid by een Turksch Leger. Moeten de Turken verdedigender
wyze te werk gaan; dan zyn zy ongemeen schielyk klaar, met terug te trekken, zig door
opgeworpen wallen of soorten van schansen te beveiligen, enz. Doen zy den aanval; dan
wordt die, door het voetvolk, onder een heftig geschreeuw gedaan, en byna met eene
beestige woede. Wat alsdan niet pal staat of wél is geslooten; dat wordt verdeeld, of
overhoop geloopen. Deze aanval wordt, by de grootere hoopen, driemaal herhaald. Maar
zyn ze alsdan met het Kanon of een goed vuur uit de snaphaanen ontvangen en
afgeweezen; dan is geen Turk tot eenen verderen aanval te brengen: en dringt 'er de
party alsdan op in, dan is een volkomen neerlaag der Turken, de verlaating hunner
Generaals, en de agterlaating van 't geschut, de Bagagie, de provisie en den oorlogs#17820101
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voorraad gewis. Wie hen hierop tot staan wilde brengen; die liep gevaar, van overhoop
te worden gestooten. — Men heeft doorgaans opgemerkt, dat, byaldien eene Christenarmee, in het gezigt eener Turksche, eenige dagen stand houdt, de laatste den moed
geheel opgeeft, en men haar eerste vuur eenigen tyd moet doorstaan, om met gemak te
kunnen overwinnen. Dat ze kregswyze in reyen en gelederen den aanval doen, is een
louter verdigtzel. — In byzondere omstandigheden maaken eenige weinigen, wier brein
door hunne gevoelens nopens het Kismeth of een volstrekt noodlot is verhit, een
doldriftig begin, het welk meer anderen navolgen, in hoope, van door de openingen,
door geenen gemaakt, des te ligter in te dringen. Daartoe worden ze niet weinig door
een ander gevoelen van hunnen Godsdienst aangezet, welk hen, die in den oorlog tegen
de Christenen sterven, voor Martelaars verklaart, en eene uitsteekende, en de zinnen
zeer streelende plaats in den Hemel belooft. Behalven deze Waaghalzen, Dely, (welk
woord eigenlyk Dwaazen, maar hier in het vooraf gémelde opzigt moedige, braave lieden
te kennen geeft, die by eene Turksche Armee zyn,) draagt ook een zekere Lyfwagt van
den Groot Visier dezen naam, en hun aanvoerder wordt genoemd Dely-Baschy. — Hunne
ruitery doet geen' geregelden aanval in gesloote reyen en gelederen. Zy is 'er ook
niet toe opgeleid. Zy komt aanrennen; wendt zig, zoo men haar tegenstand doet, en
komt op nieuw. Waar ze geringen tegenstand, of den vyand weerloos of op de vlugt
vindt; daar regt zy eene groote slagting aan; want de Turken zyn op het houwen
afgeregt, wanneer men hen daartoe laat komen. Maar hunne soldaaten kunnen het tegen
geene geslooten Armee houden. Hunne commandeerende legerhoofden verstaan niets van
het krygshandwerk. De Renegaaten, als mede de uitlanders, welke laag en godloos
genoeg zyn, hen iets te willen leeren, maaken by hen hieromtrent weinig fortuin. Men
wil van dezen niets leeren, en zy worden van de Turken, als de Beer in de sabel van
Gellert aangemerkt, dewelke, by zyne terugkomst uit vremde landen, uit hoofde van 't
geleerde danzen, door zyne Medebeeren wierd verbeeten, om dat ze niet konden
verdraagen, dat hy meer verstond, dan zy. Bonneval heeft dit, by zyn anders groot
Crediet, genoegzaam ondervonden. Zy hebben van hém niets anders, dan deze
grondstelling aangenomen, om hunne Armee nooit meer op eenmaal tegen den vyand aan te
voeren, maar ze te verdeelen, op dat, wanneer een gedeelte wierd geslagen, men een
ander ter herstelling had; en boven dien hebben ze zig alleen in de geschutgietery
beter laaten onderregten. — Tegen dit voorstel, wat betreft den slegten krygstoestand
der Turken, mogt misscchien de aanmerking nopens voormaalige overwinningen worden
gemaakt. Maar hier teegen moet men opmerken, dat zy, voormaals, heel andere Helden
waren, dan voor tegenwoordig, nu hun krygshaftig Character zo zeer gedaald en veraart
is. Houden zy zig by eenen oorlog in den toestand, waarin ze waren, of winnen zy
zelfs nog wel; dan kan niets fierer, dan zy, worden bedagt: de gansche waereld komt
hen te gering voor, en de voorstellen daaromtrent zyn zo Oostersch en gezwollen, dat
iemand de gevallen van Don Quixotte daartegen slegts gemeene zaaken toeschynen. Wee
inmiddels de veroverde Provinciën! Uit vreeze, dat ze die misschhien niet zullen
behouden, en vooral om den krygslieden hunnen roof te gunnen, worden de menschen tot
slaaven gemaakt, de plaatzen verbrand, en, gelyk vooraf gezegd is, alle goederen
weggenomen. Maar leggen zy onder, en verliezen zy; dan is ook niets versaagder, dan
een Turksch leger. Wanneer dit eens op de vlugt is gedreeven; dan is 'er niet aan te
denken, om 't wêer tot staan te brengen. Dewyl het zig byna geheel verstrooit, zo
jaagt het alle overige soldaaten vrees en schrik aan, stellende het gansche Ryk in de
uiterste verslagenheid. Dit is verscheide maalen, ten tyde van Eugenius, en nog in
het jaar 1739 gebeurd, toen de Graaf van Munich de Turken by Choczi??n sloeg. De
Porte doet alles, wat ze kan, om zo nadeelige gevolgen voor te komen, en schoon het
een verlies op 't ander volgt, zy laat evenwel, om het volk een rad voor de oogen te
draajen, te Constantinopel de kanonnen lossen. — Voor 't overige ontbreekt het den
Turken niet aan krygsbehoeften. Kruid en lood, kanonnen, pistoolen, sabels,
snaphaanen hebben zy of zelve, of krygen ze van buiten in overvloed; maar niets is in
orde, en ook niet onderling eenpaarig.
De verdediging dier plaatzen, waarin Moskeën zyn, is heel ongemeen. De wet verpligt
hen, zig daarin te verweeren, tot dat ze met geweld, of door een' storm overgaan. Zy
denken dus aan geene Capitulatie, al wisten ze zelfs, dat ze door het zwaard of den
honger moeiten omkomen. Weshalven men zig, by de belegeringen hunner veilingen, tot
geduld en geweld moet toebereiden.
By belegeringen zyn de Turksche soldaaten zeer yverig; want de Keizer en Veldheeren
belooven hen, met uitzonderinge der gebouwen, en 't geen de lands-regeering toekomt,
eene algemeene plondering. Wat is dit niet voor eene kragtige beweegrede tot moed en
naarstigheid?
Ten besluite dezer beschouwinge van de Turksche krygstoerusting moet ik nog
aanmerken, dat wy nopens dit onderwerp zeer uitvoerige ophelderingen van den Graaf
Marsigli hebben. Deze was zelf een krygsman, en had zig by het Turksche leger
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opgehouden. Zyne berichten zyn ten deele uit de reglementen en schikkingen, in de
Turksche taal opgesteld, getrokken. De ongeregeldheden, thans in hunne Armeen
ingesloopen, zyn gedeeltelyk uit de verwaarloozing hunner eerste krygstugt, de
onbedrevenheid hunner Generaals, en andere oorzaaken ontstaan, en hebben dus dezelfde
kwaade gevolgen, als in andere Staaten gehad.
Om de Turksche landmagt als met één' opslag van het oog te zien, wil ik de
volgengende afbeelding ter neder stellen. (*) “Het Turksche Leger bestaat uit
vierderlei forten van troepen. Tot de eerste behooren de Kapikuli, wier naam biechten
betekent, even als men, eertyds, in Duitschland en elders soldaaten onder de
benaaming van Landsknechten had. Zy zyn eigenlyk in zoldy staande, en naar de
Osmansche wyze regelmaatige soldaaten, en maaken het eerste en voornaamste gedeelte
des Turkschen Legers uit. Zy zyn of Infanteristen, of Cavalleristen, of
Artilleristen. De Infanteristen draagen den naam van Janistaaren, buiten welken de
Osmannen geene troepen te voet hebben, waarop men eenigen staat kan maaken. Hun getal
bedraagt, thans, naauwlyks 40000 man, en van dezen moet men ten minsten 16 duizend
aftrekken, die ter bezettinge in de vestingen, en in de steden Constantinopel,
Adrianopel en Bursa leggen, alsmede de geenen, die wegens ouderdom of andere reden
niet behoeven te veld te trekken, en een soort van Invaliden zyn. Des blyven 'er pas
24000 man overig, die werklyk in het veld kunnen verschynen. Voor 't overige worden
zy, zo wel in vredes- als oorlogstyden, in 196 Compagnien (Odas, kamers) verdeeld. 2)
De Cavalleristen worden genoemd Spahis. Die zouden 20 duizend man sterk zyn; maar 'er
kunnen, naauwlyks, 15 duizend in 't veld worden gebragt; de overigen blyven om
verscheide reden agter. 3) De Artilleristen hebben, in den laatsten oorlog met
Rusland (1773) twee Corps, elk van 3000 man, uitgemaakt, maar in vredes-tyden zyn ze
slegts half zo sterk."
"Tot de tweede soort van troepen behoorende Toprakli of Provinciaal-soldaaten, welke
de Paschas (Bassas) uit de Provinciën, waar over zy gesteld zyn, moeten leveren. Zy
maaken onregelmaatige ligte troepen te paard uit; zyn thans nooit boven 75 duizend
man sterk, maar gemeenlyk veel minder. Dewyl ze geene soldy trekken, zo neemen ze met
elken veldtogt af, en gaan naar huis, vooral wanneer de eerste of tweede niet
gelukkig uitvalt, en zy hunne Equipagie verliezen."
“Tot de derde soort van troepen behooren dezulke, die de Landen, onder de
opperheerschappy en de bescherming des Sultans staande, leveren. De eersten zouden de
Wallachers en Moldaviers zyn, en de laatsten de Tartaaren; doch geene zyn gansch
uitgeput, en deze kunnen thans niet veel opbrengen, na dat, door het vrede-verdrag
van 1774 de Crimsche-Chan voor een onafhanglyk Vorst is verklaard."
"De vierde soort maakende Serradknly (Serhaedkuly) uit, dat is, die troepen, welke de
grenzen van het Turksche Ryk beschermen. Zy bestaan uit Infanterie en Cavallerie. Tot
de eerste behooren, behalven het Reserve-corps voor de Artilleristen, 't welk mogelyk
4000 man mag bedraagen, voornaamlyk de Azaps, welke eene nationaale militie zyn, en,
wanneer deze te zwak is, worden omtrent 10 duizend Bosniaken en Arnauten op dezelfde
wyze in soldy genomen, als de Zwitsers door eenige Europische Mogendheden. De
Cavallerie maakt niet boven 10 duizend man uit. Wanneer men nu deze bovengemelde
sommen samen telt, dan kan men rekenen:
i. Aan troepen te voet
1) eigenlyke Janistaaren, welke te veld kunnen trekken, omtrent - - 22000
2) Egyptische Janistaaren - - 3000
3) Grens-soldaaten ter aznvulling en versterkinge der Janistaaren - - 10000
4) geregelde Artilleristen - - 6000
5) Artilleristen, op de grenzen liggende - - 4000
45000
ii. Aan troepen te paard:
1) Spahis - - 20000
2) Provinciaal - ruiters, op zyn hoogst - - 75000
3) Grens-ruiters - - 10000
(*) Dit volgend opstel staat woordelyk in A.F. Buschings (Hoogd.) weekelyksche berichten van
nieuwe landkaarten, enz. zynde het ??de stuk van 't s jaar, en is een uittrekzel van den Etat
préfent des forces Turques par terre 1774. van een (waarschynlyk Russisch} Officier
herkomstig, en wordt in Buschings (Hoogd:) Magazyn van het jaar 1777 breedvoerig gevonden. Met
dezen Etat &c. zo wel, als Buschings uittrekzel uit denzelven is het wel, zo als gemeld wordt,
gelegen. Maar men moet niet vergeeten, dat de beschryvinge der Turksche landmagt eeniglyk op
eenen oorlog met Rusland, en wel van het jaar 1774 ziet, en dus by oorlogen met andere
Mogendheden ook, op andere tyden, verscheide veranderingen lydt.

105000(*)

(*) De naar deze opgaave in het jaar 1774, in den oorlog tegen de Russen berekende magt zoude
dus, volgens den toenmaaligen staat des Turkschen Ryks, 150 duizend mannen hebben bedraagen.
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De geleerdheid heeft den Arabiërs en Kalifen (Stadhouders van den Propheet) ongemeen
veel te danken; want in de duistere tyden is ze by hen gevoed en onderhouden. Maar
aan deze verdiende hebben de Turken geen deel. Hunne voormaalige oorlogszugtige
regeering heeft alle lust daartoe by hen verslikt. Op de dorpen is, den Imam
uitgezonderd, zelden iemand, die leezen kan. In de lieden zyn wel schoolen, (Maedras)
die naar de grootte van de steden ook verscheide zyn. Maar het meeste bestaat nogtans
niet zo zeer in openbaare, als wel byzondere schoolen. Behalven het leezen en
schryven in 't Turksch legt men zig, voornaamlyk, toe op de Persische en Arabische
taalen: doch, die zulks al doen, zyn weinig in getal. Gemeenlyk maaken zulke
Leerlingen en Studenten, die dikwyls taamelyk bejaard worden, het slegtste volk uit.
De vrouwelyke Sexe wordt, meestendeels, buiten alle onderregting gelaaten; en het
Gemeen krygt ook geen onderwys. Des blyven slegts dezulken overig, die kooplieden, of
iets anders in den Staat willen worden. Aan Hoogeschoolen moet men niet denken.
Openbaare Bibliotheeken vindt men niet, die geene uitgenomen, welke de groote Moskeën
toebehooren, en zomtyds redelyk talryk zyn, maar voor geen Christen open staan.
Enkele perzoonen bezitten, menigmaal, een taamelyken voorraad van boeken. Dezen aan
te schaffen eischt zo veel te meer geld, als hy enkel en alleen uit handschriften
bestaat. De Boekdrukkery naamlyk heeft by de Turken, tot nu toe, geen grooten opgang
gemaakt. Die van Constantinopel wierd, in de eerste helft dezer eeuwe, onder de
bevordering van een Groot Visier, en aanleiding van een zekeren Ibrahim Efendy
aangelegd. Die is 'er ook nog, maar wordt niet meer gebruikt. De Armeniërs en Jooden
hebben mede kleine boekdrukkeryen, waarop zy allerleie kleinigheden, by voorbeeld de
pryzen der Waaren maar geene Bybels of deelen daarvan, in hunne taalen drukken. De
Handschriften worden, even als by ons de boeken, in de boekwinkels verkogt. (*) Doch
den Christenen worden geene, die den Godsdienst raaken, overgelaaten;
en by het koopen van andere boeken worden zy zelfs wel bespot en beschimpt. In de
bovengemelde stad zyn, mogelyk, wel 20 duizend menschen, (en hoe veelen zullen 'er
dus niet wel in het gansche Ryk zyn?) welke of geheel, of wel ten deele van het
uitschryven der boeken leeven, en daarom, by de opregting van boekdrukkeryen, geen
Bestaan zouden hebben. By de uitvinding der Boekdrukkery in Europa was deze
zwaarigheid slegts gering, om dat de meeste uitschryvers van boeken Monniken waren,
die buiten dat de kost hadden. Zulk een gebrek nu beveiligt de Turken wel tegen eene
overstrooming van zo veele onnutte en schadelyke boeken; maar teffens worden daar
door zo veele weetenschappen, en derzelver algemeener uitbreiding belet. Het zoude
ook zwaarigheid ontmoeten, wanneer men zig van gedrukte Korans wilde bedienen, en de
staat van hunnen Godsdienst mogt zig inzonderheid daartegen verzetten, als welke
duchten moest, dat men uit Europa veele onmahomedaansche boeken in het land invoeren,
en de menschen daar door tot andere gedagten mogte brengen. Zelfs de Turksche
Staatkunde belet de opregting van bockdrukkeryen, ten einde geene oproerige
schriften, of onaangenaame berichten zo ligt onder het volk mogen komen. Over het
algemeen houden de Turken van gedrukte boeken zo veel niet, als van Handschriften. En
deze min agting ontstaat onder andere reden ook daaruit, om dat hunne Handschriften,
menigmaal, fraay zyn geschreeven, en ze, wegens de aan elkander hangende Arabische
letters, zekerlyk veel sierlyker uitzien, dan byna de nog zo fraai en sierlyk
gedrukte boeken. Hunne uitschryvers van boeken zyn te gelyk Boekbinders. De boeken
zyn met gemeen of Turksch Leer overtrokken, en zeer kunstig met goud in allerleie
figuuren belegd. Hun styl is gezwollen en langdraadig. Het hoogdraavende met
waanwysheid maakt hem onnatuurlyk. — In de Dichtkunde beweeren zy, iets byzonders te
hebben gedaan. Zy neemen daaromtrent de maat waar, met en zonder rym. 'T figuurlyke
daarin klimt zo hoog in zinnebeelden, dat men byna een Godlyk verstand noodig heeft,
om den inhoud te kunnen begrypen. Wat ze thans als echt van de aardryks-beschryving
weeten, dat komt nog van Ptolomaeus voort, maar 't is door veele onechte byvoegzels
zeer vervalscht. Des hunne landbeschryvingen zeer gebrekkig en verkeerd zyn; en hunne
onkunde nopens andere landen en volken is ongelooflyk. Hunne Historie is vol fabelen;
de tydrekening, hunne Hegire uitgezonderd, heel verward; de Bybelsche geschiedenis
geheel verkeerd; de algemeene Historie een mengelmoes. Zy vinden een byzonderen smaak
in Leevens-beschryvingen, die niet zo zeer waar, als wel wonderbaar zyn. De Oudheden
worden, in plaats van ze te behouden, gestadig, meer en meer bedorven, en, de zaak zo
voortgaande, zullen 'er, in weinig tyds, naauwlyks meer overblyfzels van zyn te
vinden. Dit ondervinden zy, die de reisbeschryvingen, in het begin dezer eeuwe of in
de voorige opgesteld, met de tegenwoordige beschouwing vergelyken, dewyl het Wêer, en
nog meer 't bygeloof de toen leesbaare opschriften onleesbaar, en de Pyramiden,
Figuren, Standbeelden enz. onkenbaar gemaakt, of zelfs verminkt heeft. De Opschriften
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naamlyk verwekken den Turken altyd argwaan, dat ze eene bekendmaaking behelsden van
verborge schatten, en de Europeërs ze daarom zo greetig opzogten. Maar hun Godsdienst
zet hen aan, de Figuren in de Basreliëfs, en nog meer de Standbeelden te vernietigen,
om dat zy dezelve eensdeels als voorwerpen van afgodery aanmerken, en anderdeels zig
verbeelden, dat het een' perzoon voorstellend beeld of standbeeld door zulk een' in
een zeker opzigt werde bezield, en deszelfs ziel deswegen niet volkomen in rust zyn
kunne; waarom 'er ten minsten de hoofden van afgeslagen, of de gezigten worden
geschonden. Zy zyn ook van verbeelding, dat de standbeelden van menschen bevoegd
waren, van hunne maakers zielen te eischen, en, dewyl die hen deze niet konden
geeven, dat zig de Duivel van dezelve ter ontrustinge der menschen bedient; maar dat
zulks worde verhinderd, wanneer men ze verminkt. Uit dien hoofde dulden zy geene
schilderstukken, waarop menschen zyn afgebeeld, en geene beelden, behalven die van de
Sultans, welke in 't Serail te Constantinopel worden bewaard. (*) — De maanden
berekenen zy stipt naar de Maanen; weshalven hunne jaaren korter zyn, dan de onze,
als beslaande uit 354 dagen, gelyk men uit de volgende lyst duidelyk kan afneemen,
naar welke, in 33 jaaren, hunne kortere maanden wêer op denzelfden tyd vallen: by
voorbeeld
Maan-maanden.
30 Muharrem
29 Safur
30 Rabial-aual.
29 Rabïal-achar.
30 Dschemafiul-aual.
29 Dschemafiul-achar
30 Redscheb.
29 Schaban.
30 Ramassan.
29 Schewal.
30 Silkadè.
29 Silhidschè.
Zonne-maanden.
September 16.
October 16.
November 14.
December 14.
Januar. 13.
Februar. 11.
Maart 12.
April 11.
Mey 10.
Junius 9.
Julius 8.
Augustus 7.
De tydrekening draagt by hen den naam van Hegire. Zy agten de Wiskunde hoog, maar
verdaan 'er weinig van, en de instrumenten ontbreeken hen, om 'er een behoorlyk
gebruik van te maaken. Archimedes en Euclides zyn by hen bekend. Hunne Wysbegeerte is
die geene, welke Averroes en Avicenna uit Aristoteles hebben geleerd, bestaande meer
in nagevolgde spitsvondigheden, dan eige en vrye onderzoekingen; naar welke laat de
te daan, de Koran hen buiten dat belet. In de Natuurkunde hebben zy het niet ver
gebragt. By hen vervat die niet veel meer, dan de gemeene kennis van een Landman.
Hunne Geneeskunde rust alleen op ondervinding. Averroes en Avicenna worden wel
genoemd, en om te pochgen aangehaald, maar deels niet regt verdaan, deels ave regts
toegepast. De Ontleedkunde mag aan Lyken van menschen niet eens plaats vinden, en
daaraan denken ze niet, om proeven aan lighaamen van dieren te neemen. Van de Chymie,
ten behoeve der Geneeskunde, weeten zy in het geheel niets. Met de Aschimie houdt zig
slegts, hier en daar, de één en ander zo veel op, dat hy 'er met zyn huisgezin tot
den bedelzak toe komt. Een Doctor of Arts wordt by hen genoemd Hekim, en de opperste
Arts te Constantinopel Hekim-Baschi, dewelke altoos een Turk moet zyn. Doch daar
behooren niet, als wel in andere landen, drie byzondere en verscheide weetenschappen
tot de Geneeskunde, welke ook drie onderscheide menschen, te weeten een' Doctor,
Apotheker en Chirurgyn eischten; maar één en dezelfde perzoon moet in alle deze
dingen kundig zyn. Zo groot als deze elfen is; zo slegt wordt 'er van de daar zynde
Artsen aan voldaan, en zulk een medicynsche Polyhistor zoude by ons, in alle zulke
gevallen, voor geen Lapzalver kunnen doorgaan. De Hoofd-cuur bestaat in het
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voorschryven van eene zeer strenge Diëet. Den Lyder wordt slegts water met ryst of
wittebrood en wat Citroen-sap daarin vergund. Weshalven ook de Europische Artsen, als
mede die Joodsche en Grieksche, welke in Europa hebben gestudeerd, by de Turken geen'
grooten opgang maaken. Doch zy zyn gewoon, om dat dezelve by de geneezing, en vooral
by den dood, slegte betaalers zyn, by het begin der geneezinge, een verdrag te
sluiten, en zig dan de eerste helft te laaten betaalen, op dat ze, wanneer de tweede
niet volgt, in allen gevalle schadeloos zyn. Hunne Barbiers zouden by ons gansch niet
te regt raaken; want die zyn in het geheel niet handig. Zy gaan naamlyk op eene
verheve plaats zitten, neemen het hoofd van hem, die zig laat scheeren, tusschen de
beenen, trekken zyn vel naar de harsenpan opwaards, en scheeren hem zo den baard. Het
wasschen wordt zo lomp gedaan, dat men moet duchten, het vel daarby te verliezen.
Raakende de God- en Rechtsgeleerdheid weet men, uit 't geen vooraf gezegd is, dat ze,
volgens den Mahomedaanschen Godsdienst, samen gepaard gaan. Hunne Zedenleer is in
geen verband, maar in korte en geestige, zelfs menigmaal dubbelzinnige zinspreuken
opgesteld, welke, naar de Oostersche wyze, zinnebeeldig verbloemd zyn. Zy zyn 'er
inzonderheid groots op, dat ze de bezweeringe der geesten, de starre wigchelaary, de
waarzeggery en toverkunst in 't algemeen onder de by hen bekende weetenschappen
kunnen tellen. Sultan Mustapha III. hield zig zelf met de voorspelling uit de starren
op; en dit was de rede, dat, by zyn' oorlog tegen Rusland, niets in gewigtige zaaken
by de hand wierd genomen, voor en aleer de Starre-wigchelaar van het Serail
(Munedfckjm-Bafcky) om raad gevraagd was. Die berekende de dagen, en wees aan,
wanneer het Leger opbreeken, over eene rivier trekken, ja eenen slag moest leveren.
Geene reis van een Grooten wierd, in zaaken van belang, voor den Sultan ondernomen,
zoo niet het uur en de minuten nopens het vertrekken vooraf bepaald en uitgerekend
waren. De uitkomst wees, by alle gelegenheid, wel duidelyk uit, dat men zig had
bedrogen; maar het ontbrak nogtans niet aan uitvlugten, om zig te ontschuldigen.
Gemerkt de Turken een Tak der Tartaarsche natie uitmaaken; zo kan men ook heel ligt
begrypen, dat hunne taal eene dochter der Tartaarsche is. Zy klinkt heel ruw in de
ooren, en is op zig zelve niet woordenryk. Het Persisch hebben zy noodig, om hunne
taal in den ommegang, de poëzy, en afliet geen tot eenen fynen smaak behoort,
bevallig- en sierlykheid by te zetten; en het Arabisch, om kunstige, geleerde en
Goddelyke zaaken naar behooren uit te drukken. Deze vermenging van het menigvuldig
Arabisch en Persisch onder het Turksch maakt dit laatste voor de uitlanders ongemeen,
en voor de inboorlingen zelve zeer moejelyk. Het lydt niet slegts uit hoofde van de
verscheide Provinciën, maar ook wegens een beroep en de ampts-bezigheden, ongemeene
veranderingen, vermits, naar maate de zaak en haare inhoud is, nu eens meer, dan wêer
minder Arabisch of Persisch daar onder wordt gemengd. En deze moejelykheid dier taale
wordt nog, daarënboven, door de verscheide Charasters der letteren, mitsgaders de
gewoone uitlaating van de buiten dat weinige, en menigerlei geluid hebbende klinkers,
boven maate vermeerderd. — Zy bedienen zig van Arabische letters met eenige geringe
veranderingen, en leezen ook, als de Jooden en Arabiërs, van de regte naar de linke
hand. Zy schryven ook op dezelfde wyze. Hun Papier krygen zy uit Europa, vooral van
Venetië, maar laaten het, vóór 't gebruik, zo glad maaken, dat het als ons geklanderd
linnen uitziet. Hunne pennen worden van een fyn riet gesneeden, en hunne inkt lykt
naa onzen druk-inkt. Zy schryven op de kniën, en op zyn hoogst dient een bordpapier
tot een steunzel. De meestert, zelfs onder de Christenen en Jooden, die schryven
kunnen, draagen het schryftuig nog aan de linke zyde in den gordel, gelyk Ezech: IX
2, 3, 11. staat. De klinkletters of vocaalen, welke in regte of kromme streepjes
bestaan, en nu eens boven, dan wêer onder de Consonanten worden gezet, zyn, den Koran
uitgenomen, zelden uitgedrukt. De schryfwyze in dezen is byna, als in onze gedrukte
boeken: maar, die in gerechtelyke opstellen, rekeningen, brieven, en andere opstellen
wordt gebruikt, verschilt daarvan. In den Koran wordt alles regt geschreeven; maar in
deze krom, als een vierde deel van een wagenrad. De brieven aan voornaame perzoonen
worden in geen' omslag, als by ons anders veeltyds geschiedt, verzegeld, maar in eene
beurs gedaan, welke, naar' gelange van de Waardigheid des perzoons, aan welken zy zyn
gerigt, geringer of kostbaarer is. Op hunne Signetten staan nooit figuuren, maar
gevlogte naamen, of het één en ander zeggen uit den Koran, of anders eene zinspreuk.
De stof, waarop zy de Signetten drukken, is een veelv??vig was, uit menigerlei zagte,
maar voort hard wordende Compositien bestaande: waar door men Dan: VI 18. en
dergelyke plaatzen van den Bybel licht byzetten kan. Die schryfwyze, welke tot
opschriften dient, en door veele trekken zeer kunstig wordt, draagt den naam van
Kufi. Niemand moet de lust bekruipen, om naar hen toe te reizen, ten einde de Muziek
te leeren. Hun vocaal-muziek is niet harmonisch, maar valt in 't ruwe en wilde, en
schynt daarby geschikt te zyn, om de sterke en aangenaame gemoedsbeweegingen aan te
wyzen en uit te drukken. Hun instrumentaal-muziek is meer voor de tuinen en het vrye
veld, dan voor een beslooten vertrek. Zo heerscht in hunne liederen een sterk affect,
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maar meestendeels op een zwaarmoedige wyze. Al verstaan zy de Maat; de wyze nogtans,
van Nooten te schryven, ontbreekt hen. Zy leeren eeniglyk door het gehoor, en evenwel
worde de Maat gehouden, wanneer meerderen samen speelen. Zy hebben noch een Bas, noch
andere veranderingen in de Muziek, maar allen speelen 't zelfde. (*) Heele
eenvouwdige soorten van Citers, Fioolen, Lieren, Schalmeyen en Pauken zyn de gewoone
instrumenten, welke door ruischende en kraaaende toonen iets wilds uitdrukken. Het
gemeenste, waarvan zig zelfs de vrouwen, ter verzellinge der stemme en by andere
instrumenten bedienen, is een rond zamen geboogen, dun hout, ter breedte byna van een
hand, waarin een uitgerekt vel vast is gemaakt. In het rond zyn mede 5 of 6 gaten,
waarin zig aan dunne asten breed geslagen stukken blek kunnen draajen. Dit instrument
wordt, op eene trillende wyze, in de hand geschud, en met de vingers, naar de maat,
op 't vel geslagen.
(*) In een Greifwaldsch nieuwspapier van het jaar 1773 wierd wel bericht: "dat oude
Handschriften by de boekhandelaars te Kairo en Constantinopel niet zelden, en menigmaal voor
eenen redelyken prys te krygen waren." Doch dit is ongegrond. Het kan, misschien, omtrent dit
of dat, door een byzonder toeval, zyn gebeurd; maar over 't algemeen zal het nooit plaats
vinden.
(*) De beelden der Sultans in 't Serail zouden met waterverve zonder schaduw zyn geschilderd;
waarvan vervolgens ook andere Turken Copyen hebben laaten maaken, zonder zig aan het bygeloof
hunner geloofsgenooten te stooren.
(*) De Heer Murat, Zweedsch Tolk te Constantinopel, heeft de kunst uitgevonden, om Turksch
Muziek op Nooten te zetten, en 't volgende werk ten druk opgesteld: Essai sur la Melodie
Oriëntale, ou explication du système des modes & des mesures de la Musique Turque par Antoine
du Murat. Dit bericht leest men in Prof. Biornstahls brieven der Schloezersche Briefwisseling,
deel II. stuk 8. N. 23.

§. XLI. Van den burgerlyken toestand, en andere daartoe behorende dingen.
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De verscheide soorten van geld, en de Waarde daarvan moet men weeten, zal men de
Turksche berichten en zaaken regt verstaan. Te Constantinopel, Adrianopel en Groot
Kairo zyn groote Munten, om geld te slaan, waarop nooit borstbeelden, maar eeniglyk
des Keizers gevlogten naam wordt gestempeld. Op de voorzyde staat: Sultan N. N. Ibn
Sultan N. N. El-Sultan, Ibn El-Sultan; dat is, "Keizer N." N. een Zoon van Keizer N.
N. die zelf "Keizer en een Zoon eenes Keizers is:" en op de tegenzyde staat: Sultan
el-Ben-eyn, we Chakan el-Bahhreyn. Welke Titel rymt, en in beide, op elkander
betrekkelyke woorden, Berreyn en Bahhreyn, zoude, naar het gevoelen der Turken, iets
verheven en veel uitdrukkend leggen. Zy zyn van een Arabischen oorsprong, en staan in
het tweevouwdige getal. Dit rym betekent eigenlyk: Heer der beide landen; Heer der
beide zeeën. Door de heidelanden worden Europa en Asie, en door de beide zeeën de
zwarte en witte, dat is, de Middelandsche zee verstaan. Op Africa en de Indische en
roode zee wil men niet groots wezen, in de verbeelding, dat het tweevouwdige getal,
hier, iets verhevener aanwyze. Chakan is een Tartaarsche Titel, welke zo veel als
Koning der Koningen betekent. Zelfs wanneer de Keizer te veld trekt, wordt 'er geld
in het leger geslagen, met dit opschrift: Fi Ordüi humajun; dat is, onder de tent des
Aller-doorluchtigsten. Daar is zilver- en goud-geld. Tot het eerste behooren de
Asper, de Para en Piaster. Een Asper is het kleinste soort van geld. Drie daarvan
gaan in een Para. Daar zyn 'er niet veel van, en de Kooplieden verdigten in hunne
rekeningen eenen, waarvan 'er twee en een halve op eenen Para gaan. Veertig Para
maaken eenen Piaster uit. Daar zyn enkele, vyf, tien, twintig, dertig Para-stukken,
alsmede Piasters, desgelyks ook anderhalve Piaster-stukken. Een Piaster is een
(Duitsche) Specie-gulden of ?? Groseen. Van goud-geld worden alleen Dir caaten, die
met het Italiaansche woord Zechinen uitgedrukt worden, geslagen; doch ze zyn van
verscheide Waarde. Eenige zyn van honderd en vyf Para; andere, en wel de gemeenste,
van honderd en tien Paras worden naar de verscheide plaatzen, daar ze geslagen zyn,
Dschindscherli en Sermapuppen genoemd; de Arabische zyn van 130 Paras; de Fondukli
van 155 Paras. Van buitenlandsch zilver-geld zyn eeniglyk inzonderheid Raguserstukken tot één' en een halven Piaster, en Keizer-daalders tot ?? Piasters gangbaar;
daarentegen worden alle Europische Ducaaten aangenomen. De Venetiaansche worden met
de Fondukli gelyk gesteld; maar de Hollandsche en alle andere op 146 en 2 derde Para,
en dus drie op 11 Piasters gerekend. Hier en daar heeft ook in koopsteden een
veranderlyke Wissel plaats, hoewel hy door Keizerlyke verordeningen is verbooden. Vyf
honderd Piasters maaken eene Beurs uit; en behalven deze gewoone Beurzen in
rekeningen, als mede in den handel en wandel, (*) zyn 'er nog goudbeurzen, waarin 15
duizend Turksche Ducaaten gaan. Van de groote Interesten, die het geld geeft, is
vooraf reeds gesproken; maar de geringste onder
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goede Vrienden zyn 7 of 8 ten honderd. De Geldwijfelaars, welke mede geld tot hooge
per centen schieten, worden genoemd Sarafs. — Daar is geen twyfel, dat niet een land,
zo ryk aan bergen, ook ryk aan Mynen zoude zyn, zo als dan dergelyke, van tyd tot
tyd, werklyk worden ontdekt; maar de Turken verstaan het aanleggen van bergwerken
slegt, en voor Christenen is dit insgelyks eene zeer bedenkelyke en gevaarlyke zaak,
dewyl ze zig daarby voor groote Avanien kunnen bloot stellen. Aan goede soorten van
steenen.
Marmer, Porfiersteen enz. ontbreekt het niet. Aan zeezout heeft men een' overvloed,
en uit Moldavië komt het bergzout.
Handel en wandel is, in het Turksche Ryk, redelyk vry. Geen jagtrecht heeft daar
plaats, maar elk een mag het Wild schieten. Op de Visschery is eene belasting gelegd,
hoewel de Europeen vry mogen visschen. Monopoliën, welke in Europische Staaten, onder
menig schynbaar voorwendzel, ten nadeele van den grootsten hoop van 's lands
inwooners, zo gemeen zyn, waren in myn' tyd, tot nu toe nog niet ingevoerd. Uit
Europa worden ongemeen veele Waaren gebragt, inzonderheid veel Engelsch, Hollandsch
en Fransch laken. De Armeniërs en Jooden zyn tusschen de Europeërs en 's lands
inwooners meestendeels de Makelaars (Censals) Anders was ook de Persische handel zeer
aanmerkelyk; maar, sedert dat Persie, omtrent het jaar 1740, by het uitsterven van
den Koninglyken Stam, een tooneel van binnenlandsche oorlogen en verwoestingen is
geworden, heeft hy bykans opgehouden. Turkye op zig zelf levert den koopman
aanzienlyke goederen. De Boomwol staat byna boven aan. Daarmede worden zeer veele
schepen belaaden. Dat wy Kemels-hair noemen, is geiten-hair van Angora. Het Turksche
garen wordt by Adrianopel en Smyrna geverwd. Dit heeft, wat moeite de Europeërs ook
hebben gedaan, niet nagemaakt kunnen worden, al wisten zy zelfs de Ingrediënten tot
deze verw. En, dewyl dit zelfs niet aan alle plaatzen van Turkye gedaan kan worden,
zo is dit een kenmerk, dat het aan 't water en andere omstandigheden der landstreek
legge. Breedvoeriger berichten nopens den Levandschen handel in Koren, Boomolie,
Vygen, Razynen, Koffi, Ryst, Geneesmiddelen, Speceryen, Zyde enz. vindt men elders. —
In de Levant wordt byna alles, zelfs de wyn en het brandhout, naar het gewicht
verkogt. Te Smyrna bestaat het gewicht in Drachmen, Okken en Kantharen. Eene Okke is
twee en een half onzer ponden, en de Kanthar lykt naar onze 100 ponden gewichts.
Dewyl voor 't overige geene wagens gebruikelyk zyn; zo wordt alles van de ééne plaats
naar de andere 3 door middel van Kemels en Muilen, vervoerd, waarby een noodig aantal
van menschen ter bezorginge en veiligheid wordt gevonden. Een zekere hoop van zulke
reizigers met koopmansgoederen wordt genoemd eene Karavaan, en een weg, dien ze met
Kemels op eenmaal kunnen afleggen, Konak. Nogtans is de ééne Konak, nooit, den
anderen in wydte en afstand gelyk, maar rigt zig naar de gesteldheid des wegs,
eischende dus meer of minder uuren. Doch, daar de Kemels en Muilezels eenen bykans
zig overal taamlyk gelyk blyvenden tred houden; zo kan men 2 uuren op eene duitsche
myl rekenen, en daarvan tot de dagreizen, in de Levantsche reisbeschryvingen
voorkomende, besluiten, welke tusschen 4 a 6 duitsche mylen kunnen bedraagen. Gemerkt
voor 't overige de Kemels nooit naast, maar altyd agter malkander gaan, zo strekt zig
eene Karavaan, naar gelange der grootte, een halve, ja wel een gansche myl in de
langte uit. — Zulke posten, als wy by ons hebben, zyn wel in Turkye niet; doch alle
14 dagen worden, door Janistaaren te paard, de brieven van Constantinopel naar Wenen,
en ook terug gebragt; en van de eerst gemelde plaats naar Smyrna, Angora en Aleppq
zyn vast gestelde briefdraagers; naar andere plaatzen en in buitengewoone tyden moet
men zig van de voorkomende gelegenheden bedienen. Aan de voornaamste wegen zyn wel
zekere wagten tot veiligheid derzelve gesteld: maar is de bevelhebbende Bajfaoï' Aga
zelf niet streng; dan zyn die, niet zelden, zelve straatroovers, of laaten zig ten
minsten de door hen verschafte veiligheid duur betaalen.
Anders wordt ook de handel te water, binnen de verscheide Provinciën des Ryks, door
middel van verscheide soorten van schepen gedreeven. Tusschen Constantinopel, Egypten
en Syrië geschiedt zulks met gewapende Fregatten, ten einde zig tegen de Malthesers
te kunnen verdedigen; maar in den Archipel en den Hellespont met Voliken. Deze hebben
slegts één' mast, maar lange sprieten ter uitspanninge der redelyk groote zeilen. De
agtersteven steekt hooger uit het water, dan hy onder het zelve is. Boven is hy
menigmaal versierd, en met bloemkransen en andere dingen behangen. Het schip zelf is
vlak, en heeft een wyd uitsteekenden voorsteven. — Ryke of aanzienlyke reizigers
voorzien zig van een Ferman van de Porte. Alsdan kunnen ze, zonder tegenspreeking, de
paarden ter voortzetting hunner reize overal wegneemen. Deze zelfde magt hebben ook
alle door de Porte uitgezondene Booden.
Al is het, dat die kunsten in Turkye niet bloejen, welke de noodwendigheid, het gemak
of de pragt by ons heeft voortgebragt; 't ontbreekt hen egter ook niet aan dit alles,
naar hunne landswyze of gebruiken. Schoon zy niet verre in de werktuigkunde zyn
gevorderd; zy hebben nogtans geen gebrek aan goud-, zilver-, koper-, en yzersmeden.
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Zy haalen wel in gedreeven werk, in nieuwe modellen, en in zuiverheid in groote
stukken niet by de onze; maar weeten, dit niettemin, in het maaken van gouden
armsieraaden en andere stukken, daar te land in gebruik, alsmede het bewerken van
koper en het vertinnen daarvan voordeelen, die wy niet hebben. (*) By fyn werk van
goud laat men den kunstenaar by zig in huis komen, die zyne werktuigen en oven
medebrengt, en, waar men wil, zyne werkplaats opregt. — De zyde-bowv slaagt, met een
taamelyk gemak en nog grooter winst, op de eilanden van den Archipel, en de
Grieksche, Natolische en Syrische kusten. Laken-fabriken ontbreeken hen geheel; maar
des te meer fabriken zyn 'er, waarin zyde, boomwolle, kemelshaire sloffen, en wel
naar hunnen smaak, zeer fraai en kostelyk worden gemaakt.
Constantinopel, Angora, Aleppo, en het eiland Scio zyn in dit opzigt zeer beroemd. De
zyden hemden voor de meervermogende vrouwen, gordels, sluyers, alsmede een soort van
fluweel voor de Sopha-kussens worden by uitstek fraai vervaardigd. Hierin munten de
inwooners van Brussa inzonderheid uit. Het bordüuren wordt, daar, tot de grootste
volkomenheid gebragt. Men borduurt in Turkye beelden en bloemen naar het Leeven; en
dit is het werk inzonderheid en meestal van vrouwen, niet alleen voornaame, maar ook
slaavinnen. Pe Turksche Tapyten in alle hunne dikte, verscheidenheid van kleuren en
bloemen, en onderscheiden grootte, worden met groote naalden gewerkt. Men maakt mede,
vooral in Egypten, Matten, welke van fyn riet op dun touw zeer zuiver, en naar
allerlei modellen gewerkt zyn. Te Smyrna en aan andere plaatzen zyn goede
Katoendrukkeryen; ook wordt daar, en vooral te Kanea op het eiland Candia veel zeep
gemaakt.
Dezelfde ambagten zyn daar, als by ons, en wel by wyze van gilden, als metzelaars,
kleermaakers, schoenmaakers, schrynwerkers enz. Wat zy zelv' niet kunnen maaken, dat
krygen ze uit Europa, of van Europische en daar woonagtige kunstenaars. Onder de
laatsten maakten anders de horlogie-maakers grootfortuin; sedert dat de uurwerken,
instêe van andere onvolkomen tyd-bepaalingen, by voorb. door water-glazen, by de
Turken in de Mode zyn geraakt. De Schilders verstaan niet veel meer, dan eenig
broddelwerk, of op zyn hoogst gemeene figuuren en boomen te maaken. Het meester
worden by de handwerken is op zekere tyden vastgesteld, waarby plegtige omgangen
onder Muziek in de steden worden gehouden. De Akkerbouw wordt naarstig geoefend, en
in den winter, welke daar de regentyd is, het meest gezaaid. Hy is daar byna zo, als
in Europa, doch gemaklyker, om dat de grond ligt is, en men met den ploeg, die
doorgaans eeniglyk van hout zonder eenig yzer is, gansch niet diep, maar slegts
omtrent een hand breed de aarde open snydt. Men ploegt het land maar eens, bezaait
het, en egt het zaad onder. Men doet geene moeite, om het onkruid uit te wieden. Alle
velden rusten en draagen het ééne jaar om 't andere. Tot het ploegen worden geene
paarden, maar ossen, en voornaamlyk buffels gebruikt. Tot het planten van olyfboomen
en den wynstok, waar hy tiert, wordt nog de grootste vlyt besteed. De veekweekery
bepaalt zig meestal tot stoeteryen en kudden van geiten en schaapen. Maar, om dat van
alles groote schattingen moeten gegeeven worden, en niemand weet, of hy, het geen hy
heeft, zyne erfgenaamen zullen krygen, en de aanmoedigingen, dus nog meer de
belooningen doorgaans ontbreeken; zo werkt de grootste hoop niet meer, dan hy voor
zig en zynen leeftyd noodig heeft.
(*) Het is vremd, dat de waare berekening der Beurzen, zo menigmaal, verkeerd geschiedt. Nog
de grootste aardryks-beschryver onzes tyds, de Heer D. Busching verklaarde, in zyne (Hoogd:)
weekelyksche berichten ?? Landkaarten voor het jaar 1773 No. 40. 15 honderd Beurzen voor 7
honderd en 50 duizend Pruisische Ryksdaalders: daar het slegts zo veele Piasters zyn, waarvan
één pas drie vierde van zulk een Daalder is. En in die voor het jaar 1775 worden 5 Piasters
voor één Ducaat (bladz. 410) en 4 duizend Beurzen voor 2 millioenen Daalders (bladz. 412.)
verklaard. Zullen dit Pruissische Daalders zyn, gelyk het schynt; dan is het onwaar. Het zyn
slegts zo veele Piasters of Leeuwe-daalders.
(*) Het menigvuldig gebruik van koperen vaten in de Levant is, zo veel men over het algemeen
meent, wegens het daar standgrypend, heel uitsteekend en dikwerf herhaald vertinnen niet
schadelyk.

§. XLII. Van den huislyken toestand der Turken.
8325

8330

By de Turken worden bykans alle Familien gelyk geschat; geene is van de beklimming
der hoogste Eerampten uitgeslooten; even alsook geene, by derzelver werklyke
bezitting, tegen eenen ganschen val is verzekerd. — De huwelyken geschieden op eene
van de onze zeer verschillende wyze; zy zyn geslooten, vóór dat zig beide partyen
elkander hebben gezien en gesproken; schoon het zomtyds gebeurt, dat de Bruidegom,
door zyne moeder of iemand anders, eene afbeelding van zyne aanstaande vrouw moge
verkrygen. Op den bruiloftsdag, wordt de bruidschat naar des Bruidegoms huis
gezonden. Wanneer de Bruid wordt afgehaald; dan geschiedt zulks vermomd, en haar
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Vadershuis; treurt en weent 'er zo over, als of iemand ware gestorven. Op het
bruiloftsfeest zo wel, als by alle andere plegtige bezoeken heeft het mannelyk en
vrouwelyk geslacht zyne gezelschappen en vermaaken afzonderlyk, en van elkander
gescheiden. — De toestand der meeste Turksche vrouwen is straf, en 's mans goede
inborst maakt op zyn hoogst eene uitzondering. Dewyl een gegoed man meerder vrouwen
heeft; zo veroorzaakt dit alleen reeds jaloezy en nyd onder dezelve, om van geene
andere driften te spreeken. De man kan ze, by allerlei gelegenheid, verstooten, en,
door het dreigen daarmede bevreesd maaken. De heerschappy des mans kan dus tyrannig
wezen, en anders kan hy ook, door het gebruiken der slaavinnen, de huwelyks-trouw zo
menigmaal breeken, als hy wil. Deze zyn geroofde of gekogte Christinnen, welke aan de
Russische, Poolsche, Hongaarsche en Italiaansche grenzen in handen der Turken vallen;
en buiten dat moet ook Georgië en Circase met de aangrenzende landen eene gewoone
menschen-schatting betaalen; ja, de inwooners zyn daar zo ontmenscht, dat de
echtgenooten elkander onderling, niet minder de ouders de kinderen, en deze hen of
met geweld of list verkoopen. — 'T getal der blanke en zwarte Slaaven en, welke
jaarlyks naar Constantinopel worden gebragt, kan men wel met geene zekerheid
bepaalen; maar zy zullen, het ééne jaar door 't andere gerekend, niet minder, dan ??5
duizend bedraagen. Wat men daar tot geen' behoorlyken prys kwyt raaken kan; dat wordt
naar andere Provinciën, vooral naar Egypten gevoerd, ??ahvaar de blanke slaaven
zeldsaam en duur zyn. Anders mogten ook de Christenen en Jooden slaaven van den
Christelyken Godsdienst koopen; maar Mustapha III. heeft zulks, op strenge straf, die
tot den dood toe uitgestrekt kan worden, verbooden. (*) Een man kan de gekogte
of geroofde slaavinnen, wanneer hy ze moede is, verkoopen; hoewel ze alsdan gemeenlyk
haare vryheid krygen, indien ze kinders ter waereld hebben gebragt. Eene echte, doch
gescheide vrouw moet haar huwelyksgoed wêer worden uitgekeerd, uitgenomen wanneer ze,
door eene schendige daad, gelegenheid tot de echtscheiding heeft gegeeven. De vrouwen
krygen deze zo ligt niet; maar zy kunnen ze begeeren, wanneer de man haar 't noodig
onderhoud niet geeft, of haar onnatuurlyk heeft willen misbruiken. Om dit laatste den
Rechter te beduiden, zyn ze gewoon, zonder een woord te spreeken, slegts de
uitgetrokken dunne onderschoenen, waarmêe zy in de kamers gaan, om te keeren. Deze
beeldspraak verstaat de Rechter voort. Inmiddels hebben by de Turken de kinderen, uit
de bywyven geteeld, dezelfde rechten, alsmede eenzelfde vaderlyk erfdeel met hen, die
van wettige vrouwen zyn gebooren.
Het is byna noodeloos, te melden, hoe, by de veelwyvery, de kindertugt gesteld zy. 'T
verstand, inzonderheid by de vrouwelyke Sexe, wordt zeer ongeoefend gelaaten; aan de
eigenlyke verbetering des Wils en harte denkt niemand. De noodzaaklykheid daarvan
wordt niet eens begreepen. Woest- en losbandigheid wordt voor iets ongedwongen
gehouden. De kinders van gemeene lieden loopen, zonder eenige onderregting en tugt,
langs de straaten; die van voornaamere, wier zoonen Tschelebi worden genoemd, hebben
Slaaven en Gesneedenen tot Leer- en Hofmeesters; gewis, zeer onbekwaame perzoonen tot
zulk eene gewigtige zaak. De Mahomedaansche Godsdienst is niet in staat, in kinderen
iets goeds voort te brengen, en de huizelyke voorbeelden zyn in staat, de reeds op
zig zelve bedorven natuur nog meer te verslimmeren. De Gesneedenen zyn mede by de
Voornaamende opzieners der vrouwen, en van hunne mannelykheid ten eenemaal beroofd,
om den Huisheer geenen den minsten agterdogt ter boetinge der lusten met zyne vrouwen
te geeven.
By de lange klêeren der Turken over het algemeen, agte ik hier der opmerkinge
waardig, dat de Voornaamsten niet alleen over den langen onderrok een ligt lang
bovenkleed, en 'er ook nog wel een' pels over heen draagen, maar daarenboven nog, op
hunne reizen en anderzins, meerdere mêeneemen, om tot gemak en pragt te kunnen
verwisselen. Dit laat zig, heel geschikt, op het verbod van Christus overbrengen,
waar door hy den Apostelen meer dan éénen rok verbood, op weg mede te draagen; even
als hy niet wilde toestaan, dat ze schoenen gebruiken, maar in plaats daarvan
schoenzoolen zouden aanbinden. Matth. X 10. Marc. VI 9. Hunne hemden zyn bykans zo
gemaakt, als de Europische vrouwen-hemden. De broeken zyn, by veele standen, van eene
ongemeene wydte, en zo vol ploojen, dat 'er tot een paar wel 40 ellen linnen van drie
vierendeel breed noodig zyn. De Tulband zet hen een byzondere deftigheid by, en is
van zeer verscheide soorten en formen, volgens den rang der perzoonen, die hem
draagen. Goud en zilver wordt op de klêeren der mansperzoonen in het geheel niet
gezien, als het welk, naar hunne meening, tot den sieraad der mannen niet behoort;
maar aan toornen en zadels der paarden, dolken, pistoolen en snaphaanen besteeden zy
veel geld. De Keizer zelf maakt hier geene uitzondering, vederbossen met kostbaare
steenen aan zyn' Tulband, beneffens drie pluimen van Kandiotische reigers, ééne voor,
en twee aan beide zyden, hem eeniglyk van anderen onderscheidende. De voornaamste
Bassas hebben van het eerste soort een dergelyken aan de linke zyde, en geringere
perzoonen slegts een gemeenen. Het is bekend, dat zig de Turken de groene kleur
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hebben toegeëigend; en niemand, die geen Mahomedaan of Europeer is, mag in hun land
dergelyke eene, als eene in een zeker opzigt hen heilige kleur draagen. — By het
ryden gebruiken zy laarzen; maar by het gaan slegts pantoffels, die ze in de
vertrekken en onder het bidden uitdoen. Dit laatste dient ter ophelderinge dier
plaatzen in den Bybel, waarin het uittrekken der schoenen, als een teken van
uiterlyke eerbied voor God en menschen wordt opgegeeven. De Oosterschen van 't
mannelyk geslacht hebben zelden kousen aan. Wanneer dus de eerste Christenen onder
hen wierden gedoopt, zo geschiedde zulks heel ligt, door hun klimmen in den rand des
waters. Handel. VIII 38. — Het horologie wordt in eene beurs op de borst aan het hart
gedraagen. Het onderkleed, (Dtiaman) waar over 't opperkleed, (Feredsche) menigmaal
open, slegts van de schouders naar beneden hangt, is met naauwe mouwen voorzien, en
om de heup met een' gordel toegebonden, waarin de pistoolen steeken, alsmede de
Hattagan of een zeker mes, in de gedaante van onze sabels, ter langte van drie
vierendeel of een volkomen El. Dit ziet men zelden, om dat het door het opperkleed
bedekt wordt; en men kan daar door begrypen, ??de Ehud, (Rechter: III 20. enz.) Joab,
(2 Sam: XX 10.) en anderen hunne Oostersche zwaarden, ongemerkt, tot het doorsteeken
konden gebruiken. Het opperkleed is, in den zomer, van zeer ligte stof; maar in den
winter van laken, met bont gevoerd.
Van den baard houden de Turken ongemeen veel. Zy merken hem als een wezenlyk
voorrecht aan, waar door God het mannelyk gedacht van 't vrouwelyk heeft willen
onderscheiden. En zo kan men gemakkelyk begrypen, waarom 't in Davids tyd als de
grootste beschimping wierd aangemerkt, dat men dien deszelfs Gezandten had
afgesneeden. 2 Sam. X 4. 5. Zy zyn ook gewoon hem nog te kammen, te wallenen, te
bewierooken, en met welriekende wateren en zalven te bestryken. En daar zy by dit oud
gebruik, even als by de wyze van kleeding in 't algemeen onverzettelyk blyven; zo kan
men, zonder mistasting, van de tegenwoordige tot de voormaalige gebruiken met
zekerheid besluiten. — Zelfs de gemeenste lieden draagen gouden of zilveren ringen,
welke by meer gegoeden met steenen zyn bezet, waarop hunne naamen of een opschrift
zyn gesneeden. En, dewyl deze ringen den Oosterschen voor signetten dienen, zo zyn
zegel en opschrift gelykluidende uitdrukkingen.(2 Timoth. II 9.) Deze zegels worden
met zwarten inkt, gelykende naar onzen druk-inkt, afgedrukt; weshalven de plaatzen
der H. Schrift, Openb. VII 2. enz. Ezech: IX 4. niemand vremd of ongerymd zullen
voorkomen. Het grootste gedeelte hunner, vooral mannelyke naamen zyn uit het O.
Testament ontleend, en eeniglyk naar de Arabische of Turksche uitspraak geboogen en
veranderd. De Turksche vrouwen komen in haare wyze van kleeding taamlyk naby de
Grieksche, en zyn, hoe verborgen zy ook worden gehouden, nimmer ledig. Daar zyn
byzondere dagen en plaatzen in Turkye, wanneer ze, doch bedekt, ruwe boomwol en zyde,
alsmede boomwolle, zyden en allerlei geweeven stoffen verkoopen en inkoopen. Te
Smyrna, Angora en elders zyn gewoone vrouwe-markten. En haar werk is nog, gelyk ik
menigmaal heb gezien, dat ze, met een sluijer bedekt, van de dikwerf afgelegen
bronnen water haalen. Weshalven de straf, die Josua den Gibeoniten oplag, (Josua IX
21. enz.) in hunne vernedering van krygszaaken tot vrouwelyke bezigheden bestond. De
vrouwelyke Sexe is, als men weet, buitengemeen ingetogen. Voor Christenen en Jooden
is 't eene zeer gevaarlyke zaak, met eene Turkin te doen te hebben. Zy verbeuren of
het Leeven, of moeten den Mahomedaanschen Godsdienst aanneemen, en haar trouwen; ten
minsten kost het hen veel geld, om de zaak af te doen. De aller gemeende
vrouwsperzoonen gaan, buiten de vertrekken, zelfs met een witten sluyer gedekt. De
Turken naamlyk zyn van gedagten, dat fraaje vrouwen niet zonder kwaade begeerlykheden
van de mannen kunnen aangezien worden, en dat men ze daarom gedekt en verborgen moet
houden. Gaan zy alleen wandelen; dan stellen ze, veeltyds, de regels der Europische
wellevendheid uit 't oog: en dit is de rede, dat mansperzoonen, vooral van andere
Gezindten, gaarne uit den weg gaan, om haare aanvallen en vermetele onbeschaamdheid
te ontwyken. Maar anders geschiedt zulks, meestendeels, in een talryk gezelschap,
onder het opzigt van Gesneedenen of zwarte Arabiërs. Daar wagens gansch niet in
gebruik zyn, zo ryden de mannen zo wel, als de vrouwen. — Gaan voornaame
mansperzoonen voor vermaak uit ryden; dan gaat een zeker getal van bedienden by
paaren vooruit, draagende de tot eeten en drinken, als mede ter verwisseling van
klêeren noodige zaaken. Op ezels te ryden is, in de meeste Provinciën, niet
veragtelyk. Hunne zadels verschillen veel van de onze. Die zyn lang en zagt, en de
kinders worden gewoonlyk agter op dezelve gezet. De stygbeugels zyn kort gegord en
breed, op dat de pantoffels niet zo ligt uitvallen. Tusschen deze zadels en die voor
de kameelen en ezels (Sfemer) is een groot onderscheid. Die zyn naamlyk ter
opgordinge der lasten ingerigt, van hout en leer, dus hard en ongemaklyk; weshalven
men of dekkleeden, of de lange Oostersche klêeren daarop moet leggen, om eenigzins
slegts gemaklyk te ryden: gelyk dit ook, by Christus intogt in Jerusalem, door
deszelfs leerlingen wierd waargenomen. Matth: XXI 7. —- In het Europische Turkye is
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wel een soort van Koetsen: doch deze dienen niet zo zeer, om 'er reizen mêe te doen,
als wel om 'er eene uitspanning mêe te neemen. Zy hebben lange raderen, zyn klein,
met traliwerk voorzien, en met gemeene of kostbaare stof behangen. Deze laatste kan
men, om lugt te scheppen, wegschuiven, zo dat het traliewerk evenwel blyft, op dat de
geenen, die 'er m zitten, op hunne Sophakussens niet gezien werden.
Gezelschappen van beide gedachten worden voor wanvoegelvk gehouden. Elk voegt zig by
zyns gelyken. Broeders- en Zusters-kinderen van verscheide geslachten zullen elkander
niet ligt zien, ik zwyg dan eene verdere maagschap. Niemand vraagt naar de gezondheid
van eens anders vrouw of dochter, om dat dit tegen de wellevendheid by hen geheel en
al aanloopen, en als eene belediging zou worden opgevat. Een vertrouwde omgang met
andere Godsdienst-partyen vindt geene plaats. Het zyn slegts handelings- of
Ceremonie-bezoeken. Met het aanbieden van koffi wordt een begin gemaakt, byaldien de
rang niet toelaat, een pyp Tabak aan te bieden. Onmiddelyk voor de koffi wordt ook de
ééne of andere ingelegde vrugt aangeboden. Van koffi wordt slegts één Kop, pas half
vol, en gemeenlyk zonder suiker overgereikt. Hierop volgt een Sorbet of zoetagtige
drank. Geduurende dien tyd worden de zaaken afgehandeld. Willen zy, dat het bezoek
een einde zal neemen; dan wordt een welriekend water gebragt, en de gasten worden 'er
mede besprenkeld; alsdan volgt een reukwerk, waarby zeer fraaje doeken over de
hoofden worden uitgebreid, ten einde het zo schielyk niet vervliege. De ??
emfthastigheid der Turken van rang is, by hunne bezoeken zo wel, als in de verkeering
met andere volken, zeer groot, en de Europeërs zyn met hun veel gesnap en lachgen by
hen veragtelyk. Maar zo stilzwygend als het mannelyk geslacht in zynen omgang is; des
te luider en praatzieker is het vrouwelyk. Weshalven de Turken dit spreekwoord
hebben: “twee Ezels maaken een geschreeuw als eene Karavaan; maar twee wyven als eene
raadsvergadering." — Perzoonen van een laagen rang staan voorde Grooten in eene zeer
demoedige gestalte. De handen naamlyk hangen tegen den onderbuik over malkander naar
beneden, en de oogen zyn naar den grond geslagen. By diepe Complimenten houdt by hen
het in den Bybel zo menigmaal voorkomend gebruik nog stand, te weeten, dat de mindere
voor den Voornaamen op de kniën valle: en voor de Vorsten en Grooten in het Oosten
mag niemand zonder geschenk verschynen. — Het zoude zeer wanvoegelyk zyn, indien eene
vrouw haaren, van eene zelfs verre reis terug gekeerden man tot de deur toe te gemoed
wilde gaan, en hem ontvangen. — In den gemeenen ommegang zien ze op geen rang; maar
by Ceremoniën en plegtigheden is elk een' zyne plaats bestemd. By lieden van de wet
(Ulema) is, als by ons, de regte hand de Eerplaats, maar by krygslieden de linke; zo
dat de Groot Visier en de Mufti, wanneer ze by malkander komen, daaromtrent geen
verschil hebben, dewyl elk, naar zyne meening en het standgrypend gebruik, de hooger
hand heeft. Hunne begroetingen onder zig en omtrent anderen bestaan in deze woorden:
Salam-aleikom, dat is: vrede zy met u, waarby zy, onder eene buiging met het hoofd,
de linke hand op de borst leggen: maar Christenen en Jooden mogen hen daarmee niet
aanspreeken, even als of die hen geen' vrede konden toewenschen. De Tulband wordt, by
de begroetingen, nooit afgenomen, en een Turk zoude gelooven, dat een Europeer den
spot met hem dreef, wanneer deze den hoed voor hem afnam. De Minderen kussen, by de
aanspraak en het vertrek, den zoom des roks van een Voornaamen, of drukken hem wel
tegen het voorhoofd. Van wandelen zyn de Oosterschen geene liefhebbers. By goed Wêer
begeeven zy zig naar eene aangenaame streek, waar water en schaduwe is, houdende zig
daar van den morgen tot den avond toe op. Veelen blyven zelfs wel onder tenten den
nacht over. Op stoelen zyn ze niet gewoon te zitten, maar of op het gras, waarover
zomtyds een Tapyt gespreid is, of op een laagen Sopha, en wel met kruiselings over
malkander geslagen beenen. De huisbedienden der Oosterschen van beide geslachten
worden niet slegts met de kinderen alleen uitgezonden, maar ook by het uitgaan van
den man en de vrouw medegenomen. De Bedienden neemende kinderen, vooral wanneer ze
wat groot zyn, gemeenlyk zo op den rug, dat deze hunne handen om derzelver halzen
slaan, maar de beenen in hunne zyden houden, en met hunne hoofden over hen heen zien.
Al zyn de meubilen by de Turken zo menigvuldig niet, als wel by ons; egter heeft
daaromtrent uitzonderinge plaats. Want men vindt Grooten des Ryks, die hunne
vertrekken, naar de Europische manier, met kostbaare spiegels, armstoelen, kasten,
tafels enz. uit Frankryk en Engeland hebben opgeschikt, of wel met schilderyen van
landschappen en landgezichten, doch zonder menschlyke figuuren, behangen. In de
vertrekken, daar zy huishouden, is alles zo schoon en net, dat 'er niemand de
schoenen in aanheeft; doch de vloeren, trappen en voorpleinen worden niet ligt
geveegd en gestoft; want omtrent hunne huizen en paleizen zyn ze zeer onverschillig.
Dit geschiedt deels uit een echt beginzel van Godsdienst, om dat zy 'er slegts
vremdelingen in waren; deels mede om staatkundige reden, dewyl niemand weet, of hy ze
lang bezitten zal, en hunne nakomelingen ze zullen erven. Uit dien hoofde ziet men
ook zelden, dat zy een huis verbeteren. Men bewoont het zo lang, als men kan. Leeft
men alsdan nog; dan breekt men het geheel af, en bouwt een nieuw. Het afgezonderdste
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deel in grootere huizen dient tot eene verblyfplaats voor de vrouwen, en draagt den
naam van Haerem. (*) De zolders in de vertrekken zyn geschilderd, ook wel verguld, en
de vloer is met matten of tapyten belegd. Aan de wanden rondom heen is de Sophar.
De toebereiding hunner leevensmiddelen verk??t heel veel van de onze. In plaats van
boter, welke daar niet gelukt, als wel by ons, gebruiken zy niet alleen hunnen
uitsteekenden olie, maar hebben ook het vet van geronne melk, het welk versch voort
op brood gegeeten kan worden, en waarschynlyk het Cherriah (ntf??) der Hebreeuwen is.
Richt: V 25. Het overige droogen zy of, en bedienen zig daarvan als een ingrediënt
tot zekere spyzen; of gebruiken het als zuure melk tot eeten en drinken. Inmiddels
gebruiken de Europische Turken, in veele Provinciën, boter in menigte. Omtrent het
gebruiken van speceryen, inzonderheid peper en kamei, zyn ze onmaatig. Hun dun brood
wordt niet alleen in Natolie, maar ook in ongemeen veele streeken van Arabie, Syrië,
en naar den Euphraat toe, by gebrek aan hout, over Koejen en Kemel-mist gebakken. En
zo kan het niemand bevremden, dat Propheet Ezechiel (Hoofd: IV 12.) zyn brood over
den drek van 's menschen afgang, in plaats van Koemist, tot eene voorbeduiding van
aanstaande strafgerichten, moest bakken. Deze koeken, als hun brood, worden byna zo
warm en versch, als zy onder de asch van daan komen, op tafel gezet. Om dat 'er geen
zuurdeeg in komt, zo duuren ze slegts dien dag, dat ze worden gebakken. Anders zyn ze
wit, van een goeden reuk, en pas een halven vinger dik. Worden zy al, uit nood, den
volgenden dag gebruikt; dan moeten zy over koolen worden gewarmd, om dat zy anders al
te smaakeloos zyn zouden. Een vogt, het welk uit Susam-zaad (Tachin') geperst wordt,
en een ander, het welk Petmes wordt genoemd, en ook zoetagtig is, wordt by malkander
gegooten, en is als hunne boter. Zonder den bekenden Pillau of gekookten ryst wordt
niet ligt eene maaltyd gedaan. Naar evenredigheid, by voorbeeld ééne maat ryst en
twee maaten waters, kooken zy eerst het laatste, en doen 'er dan den ryst in, om
beide zamen te laaten kooken. Vervolgens laaten zy den pot open, en, zonder hem
verder toe te dekken, of den ryst om te roeren, laaten hem zo lang kooken, tot dat
het water verteerd, en hy heel dik geworden is. Alsdan gieten zy 'er gesmolten of
bruine boter of vet by, roeren het met een lepelsteel om, dekken den pot omtrent vyf
minuten toe, en scheppen dan den Pillau op. Anders wordt hy ook wel met gevogelte of
schaapenvleesch toegemaakt, en met rozynen gekookt, en, wanneer hy op tafel wordt
gezet, sterk met peper bestrooid. Schaapen- en geitenvleesch, met gevogelte is hunne
liefste spys. Doch over 't algemeen zyn ze geene groote vleeschëeters, maar houden
meer van tuin- en boomvrugten. In het eeten zynde Turken over het algemeen zeer
maatig. De geringeren vernoegen zig met zout en brood, knoflook of uyen en zuure
melk, waarby ten eenigen tyde olyven, en by plegtigheden andere toespys komen; zo dat
zig een Turk naar onze wyze, van te leeven, doorgaans met gering voedzel behelpt.
Voornaame perzoonen gebruiken lepels, van schulpen van schildpadden gemaakt,
geringere van hoorn, en de gemeene van hout. Messen en vorken zyn over tafel niet in
gebruik, en men snyd het vleesch reeds in de keuken aan kleine stukken. Buiten dat is
het vleesch zo murw gekookt, dat het by 't aanraaken aan stukken valt. Hunne wyze van
te eeten staat ons daarom tegen, om dat ze, 't geen by ons met lepels wordt gegeeten,
met de vingers in den mond steeken. By ordentelyke lieden bestaat het tafelkleed
slegts in een rond stuk leer, het welk op den grond wordt uitgebreid. Men bediend zig
van vertind koperwerk, en de drinkvaten zyn groote schaalen van koper of porcelein.
De gasten van gelyken rang gaan op hunne kruizelings onder zig geslagen voeten
zitten, en de mindere op hunne kniën rondom heen. Op het Leer leggen rondom de
broodkoeken. Met de regte hand tasten zy alleen in de schotel, leggende spyzen op het
brood, of ook wel op het leer, maaken het vleesch met de vingers verder aan stukken,
en eeten alsdan naar believen. Wanneer ze van het eeten opstaan; dan zeggen zy, God
zy geloofd! Water is hun voornaamste drank. Na de maaltyd wascht men zig altoos. Ter
verfrissinge is by hen de Sorbet gebruiklyk, die niet op eenerlei manier gemaakt
wordt, en den Europeërs zelden smaakt. De koffikan wordt by hen pas koud, dewyl ze by
zomerdag in de keuken, maar in den winter op de kookpan in de kamer staat: maar,
vermits de koppen klein zyn, en menigmaal naauwlyks half vol worden geschonken, zo
drinkt, daar, een sterke koffidrinker pas zo veel, als by ons een middelmaatige. De
koffi is redelyk sterk, maar wordt nooit met melk gedronken, en daar de schoteltjes
niet gebruiklyk zyn, zo wordt het kopje, om de vingers niet te branden, in een soort
van schoteltje gezet, 'twelk by gemeene lieden van koper, maar by voornaame zeer
zuiver van doorgebroken zilver of goud gemaakt is. Zonder Tabak leeft niet ligt een
Turk. Zo wel op 't land, als t' huis heeft hy byna altoos de pyp in den mond; en uit
een soort van zindelykheid is het, dat hy, ten minsten in gezelschappen, het speekzel
doorslikt. Doch de Tabak wordt zeer langzaam, en wel uit pypen gerookt, wier steelen
van 2 tot 4 Ellen lang zyn; waar door niet dan een lugtige damp naar den mond komt,
welke niet op de tong byt, en ook zo niet bedwelmt, als by ons. De steelen zyn
dikwyls met zilver of goud beslagen, ten deele mede zelfs wel met de ééne of andere
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stof omwonden, welke, vooral in den zomer, met eene spons nat wordt gemaakt, op dat
de rook heel koel in den mond moge komen. De Huisheer zelf of een Bediende geeft
den ??allen de aangestoken pyp over. Het Opium wordt van veelen in zulk eene maate
genomen, dat zy in een zeker opzigt bedwelmd worden, en zig dus, als verrukt, aan
hunne droomen overgeeven. In het begin worden ze daar door waakende droomers; maar
allengs worden alle Ziel- en lighaamskragten dermaate verzwakt, dat ze, by een nog
leevend lighaam, verstandeloos, gevoel- en werkloos worden.
Ryke en voornaame Turken houden een groot getal Bedienden en Slaaven van beide
gedachten. Koopen ze de laatsten by rypere jaaren; dan zullen zy hen niet ligt tot
hunnen Godsdienst dwingen; ook gaan ze zo onbarmhartig met hen niet om, als de
Mahomedaanen op de kusten van Barbarie doen. Derzelver wreedheid is wel te begrypen.
Want het schuim dier Turken, welke men, de doodsstraf uitgezonderd, strengst wil
straffen, wordt uit Turkye na de Africaansche kusten gebannen, of wel, aan zommige
plaatzen, van de Moor en in dienst genomen, maakende het daar, in weinig tyds, een
groot Fortuin. Voor 't overige zyn de Slaaven van beide gedachten, die in de jeugd
niet geroofd, of gekogt en vervolgens worden opgebragt, meestal de slegtste
schepzelen. Anders mogt men hunnen waereldlyken toestand niet voor ongelukkig houden.
In hun vaderland zyn ze meestendeels niet beter, dan de Wilden; maar nu worden ze wel
onderhouden en gekleed; in menigerlei zaaken onder-weezen, en maaken dikwerf groot
fortuin; gelyk men dan voorbeelden daarvan inde vroegste Historien vindt, dat ze, zig
wél gedraagende, door hunne eigenaars voor kinders aangenomen, en tot schoonzoonen
zyn gemaakt, Genes: XV 3. 1 Chronik: II 34. 35. De fraaje Slaavinnen worden als
uitgelaaten, hoogmoedig en eigenzinnig beschreeven, en haar, die in de tedere jeugd
zyn geroofd, wordt door de Turken een groote haat tegen de Christenen ingeboezemd. De
kinders der Slaavinnen zyn, volgens de wet, lyfëigen, ten ware de eigenaar hen de
vryheid schonk.
Van Tydverdryven zyn de Turken, als een lui ledig volk, ongemeene liefhebbers; doch
niet zodanige, waarby zy hunnen geeft moesten inspannen, maar wel van die geene,
waarby ze als droomende aanschouwers kunnen te werk gaan. Koordedanzers, vegters,
worstelaars, en wel in eenen groven smaak kunnen daarby iets winnen. 'T ontbreekt ook
niet aan dergelyk gespuis van mans- en vrouwsperzoonen. Onder het vertoonen van hunne
Kunststukken, waarby ze menigmaal de geilste beweegingen uitdrukken, laaten zy steeds
een muziek hooren, het welk met een gemeene trommel en eenige schorre
blaasinstrumenten wordt gemaakt. Eigenlyke Schouwspelen, Komedien en Operas zyn by
hen geene Mode. De Kampvegters bestryken zig, naar de gewoonte der Ouden, met olie,
en hebben, behalven een paar leere kouzen, geene andere klêeren aan. Daar ze zig, by
de verscheide zwaajen en gemaakte aanvallen, als aapen aanstellen; zo wordt men op
zig zelven onvernoegd, dat zig de menschen beneden hunne natuurlyke Waardigheid zo
kunnen vernederen. De Kampspelen zyn in hunne afzonderlyke vertooningen kort, en by
elk einde worden de voornaame aanschouwers om een drinkgeld aangesproken. Het speelen
is onder de Turken zo gemeen niet, het schaakspel, het dambord en de Mangala, of het
tellen eener menigte van boonen of kleine steenen in 12 uitgeholde gaten van een dik
bord uitgezonderd. By 't winnen of verliezen laaten zy noch vreugde noch droefheid
blyken. ' T geschiedt ook om geen geld; want om geld te speelen wordt by hen voor
eene groote zonde gehouden. Het grootst vermaak zoeken beide gedachten in tuinen of
aangenaame streeken, vooral waar een ruischend water, of een sterke doortogt van
reizigers is, om onder muziek of tabak rooken den tyd als droomend door te brengen.
Uit dien hoofde zyn ook in de steden en op dorpen niet alleen, maar ook aan volkryke
heerewegen koffihuizen aangelegd. Het Dscherid of stokspel dient voor de ruiters, en
wordt by hen, in een zeker opzigt, als eene krygsöefening aangemerkt. Men spoort het
paard met alle magt aan, en, terwyl men het in 't rond laat loopen, zo tragt men,
agter den rug zyner party te komen, en den stok naar zyne schouders te werpen, om dat
men eigenlyk, nooit, op den buik moet mikken. Zy raapen de stokken onder een vollen
galop zonder af te stygen, van den grond op, draajen zig rondom den buik hunnes
paards, en maaken verscheide zwaajen, om den hen toegedagten worp te ontwyken. In
deze lighaamsoefening zyn ze zeer bedreeven. Tot de tydverdryven behooren nog de
Baden, (*) welke uit een medicynsch voorwendzel, van de vrouwen over dag, en tegen
den avond van de mansperzoonen, in elke maand eenige maalen worden bezogt. Dewyl nu
daar gewoonlyk groote gezelschappen van eenerlei geslacht, maar nogtans van allerleie
volken en Gezindheden en rangen komen, en zonder plegtigheden met elkander omgaan; zo
houden ze zig daarin, onder het baaden, koffi drinken en praaten, 3 of 4 uuren op.
Deze zyn de eigenlyke plaatzen van byeenkomst: voor de vrouwen, om elkaar allerlei
nieuws te vertellen, en haare kostelykheden elkander te laaten zien. Wilde een
mansperzoon binnen sluipen; dan zoude hy, by het ontkleeden, niet alleen ligt worden
gekend, maar zelfs wel in leevens-gevaar raaken.
Wanneer de inwooners in Turkye reizen; dan neemen zy eene Mat of een Tapyt, om 'er op
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te zitten en te slaapen, eenige dekens, eenen kookketel en eene vies met eene
drinkschaal en een koffikan mede. Dit is al hun gereedschap; en hebben zy geene
Bedienden of slaaven, dan kooken zy hunnen koffi en ryst zelv'.
(*) Niettegenstaande dit Verbod, pleegt hen nogtans het koopen derzelven, ten voordeele der
Turken, als hunne eigenaars, te worden toegestaan. Doch de koopers sluiten den handel voor 't
gerecht, en laaten zig daaromtrent een Tlam?? of gerechtelyk getuigenis geeven, om 'er tegen
alle Avanien?? in vervolg van tyd door verzekerd te zyn.
(*) Haerem betekent niet alleen, gelyk als in een dergelyk Hebreeuwsch woord, een heilige
plaats, maar ook de vrouwen en haare wooning. Haercmcyn, in het tweevouwdige getal, drukt de
twee vermeende heilige plaatzen uit, Mekka en Medina.
(*) Het baaden is by hen bykans eene noodzaaklykheid geworden. Het moet, by voorbeeld, vóór
het trouwen geschieden; en men neemt geene slaavin in huis, die niet vooraf in 't bad geweéft
is.

§. XLIII. Nationaal Character der Turken, en andere daartoe betrekkelyke
dingen.
In een zo groot Ryk, als het Turksche, het welk uit zo veele, onder menigerleie
lugtstreeken gelegen Provinciën samengesteld is, kunnende bewooners niet wel eenerlei
nationaal Character hebben: zo zyn, by voorbeeld, de Turken in het eigenlyk
Griekenland, in Egypten, op Kandia, Cyprus en elders boosaartiger, dan die rondom
Constantinopel, Smyrna enz. woonen. De Europische worden voor werkzaam, driftig,
dapper, ruw in hunne zeden; de Asiatische daarentegen voor lafhartig, teder, verwyfd
en lui gehouden. Doch 't volgende zal tot hunne afbeelding over het algemeen echt en
voldoende zyn.
De Turksche natie heeft een natuurlyk verstand en oordeel. Dit kan men daaruit
afneemen, om dat het de Turken, zonder veele onder regting, door zig zelven, in
allerleie dingen redelyk ver brengen. De voorbeelden zyn menigvuldig, dat menschen
van den geringsten Staat tot de hoogste Waardigheden geraaken, en 'er zig zeer wél
naar weeten te schikken. Het strekt den toehoorders, by gerechtelyke, en menigmaal
zeer netelige onderzoekingen, tot het grootste vermaak, met welk eene spitsvondig- en
loosheid de Rechters, zonder in onze rechtsgeleerde zaaken te zyn onderweezen, de
partyen uitvraagen, en ter ontdekkinge van de geheimste daaden kunnen komen. Hunne
invallen zyn, dikwyls, zonderling in hunne soort. Doch dit belet niet, dat ze niet
ongemeen bygeloovig zyn zouden. Daar is niet wel een volk, dat meer aan bygeloof vast
zyn konde. Bykans alle toevallige dingen, ja zelfs de kleuren aan de klêeren, leveren
hen stof uit tot goede of kwaade voorbeduidzels. De droomen houden zy voor een soort
van Godlyke ingeevingen. Vermeende sterre-wigchelaars, waarzeggers en toveraars
hebben by de Voornaamsten steeds grooten ingang. Veelen draagen, geduurende hun
Leeven, Talismans by zig. Deze bygeloovige te kenen, om zig voor kwetsuuren en
ongelukken te behoeden, zyn niet van eenerleie soort. Eén derzelven bestaat in zekere
spreuken uit den Koran, of in gebeden, welke op papier of perkament geschreeven, en
in een zakje op het bloote lighaam aan een snoer worden gedraagen. Een ander behelst
zekere, op metaalen of steenen gesneeden formulieren, en is door middel van een om
den arm gaanden ring, of elders vast gemaakt. Zy worden zelfs aan de halzen der
paarden gehangen. Niemand hunner is wel van de verbeelding vry, dat men, door een
kwaaden opslag des oogs, iemand veel schade kan toebrengen. Tovermiddelen, om iemand
verliefd te maaken, worden, behalven de Mahomedaanen, ook van Jooden en Oostersche
Christenen aldaar geloofd. By de zieken worden verscheide tovermiddelen gebruikt, ja,
men laat wel plaatzen uit de Euangelien tot hunne geneezing leezen, en neemt zyne
toevlugt tot de graven van vermeende Heiligen onder Christenen en Turken. Hebben zy
eene sterke en aanhoudende pyn, aan welk deel des lighaams het ook moge wezen; dan
houden zy 'er een kleine brandende lemmet of lap aan; waarby door Christenen, Jooden
en Mahomedaanen verscheide woorden gesproken, en door de eersten over de pynlyke
plaats kruizen worden gemaakt. Dit noemt men het heilig vuur, en schryft aan de
daarby gebruikelyke Ceremoniën een groote kragt toe. — In Egypten gelooft men
doorgaans, dat het Feest van Johannes den Dooper een einde van de pest maakt. Hunne
statuur is welgemaakt, lyvig en mannelyk. Hunne sterkte is niet gering, en zy kunnen
lasten draagen, waarover men verzet moet staan. Hunne lighaams-houding en beweegingen
zyn eenvouwdig, niet zo gemaakt, als de onze, en zy schermen, onder het spreeken, ook
niet zo veel met de leden, vooral met de handen. De Turksche vrouwen worden als fraai
beschreeven. Hun vel moet, wegens de bedekking, wel natuurlyker wyze teder zyn. — Een
hoog gevoelen van zig zelv' is hen in een zeer hoogen graad eigen. Maar welke volken
zyn van dezen hoogmoed vry? Zyn niet een Spanjaard, Engelschen, Franschman enz. in
hunne eige oogen boven alle anderen verheven? Naar de verbeeldinge der Turken is geen
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Staat beter aangelegd, dan de hunne; geene natie de hunne gelyk aan voorrangen; geen
Godsdienst heilzaamer, dan de hunne. Wat wy nopens hunne Geleerdheid vooraf
opmerkten, stelt ons in staat, om te oordeelen, of zy, in deze opzigten, voor
onfeilbaare Rechters mogen gehouden worden. — Allen volken geeven zy schimpnaamen; de
Grieken noemen ze Tauschein, haazen; de Jooden Schifud, honden; de Armeniërs
Boktschi, drekvreeters; de Duitschers Dschurur-Kiafir, vuile vloekers, enz. In hun
gedrag zyn ze ernstig, en men kan zig niet wel verbeelden, welk eene deftigheid zy,
gestadig, weeten te vertoonen. Nopens gebruiken, gewoonten en wyze van kleeding zyn
ze ten uitersten bestendig en hardnekkig. Die merken zy als dingen aan, welke met den
Godsdienst samenhangen, zo dat hy, die ze wilde veranderen, den Godsdienst mede
schyne te veranderen. Toen daarom Sultan Mahmud, in deze eeuw, eenige schikkingen en
gebruiken van de Europeërs ontleende, moest hy gedoogen, dat hy de Frankische ??auer
of de Europische Ongeloovige wierd genoemd. Hunne leevenswyze is zeer éenpaarig. Zy
gaan, den Ramasan uitgezonderd, vroeg naar bed, en staan ook vroeg wêer op. Om 7 of 8
uuren doen ze een maatig ontbyt, en tegen den avond hunne voornaame maaltyd. Den dag
brengen zy of met lediggang of bezigheden door. Stads-uurwerken ter verdeelinge des
tyds zyn gansch niet in gebruik. Het roepen van de Moskeën tot het gebed dient
daartoe, en men zoude gelooven, dat door den aanleg der eerste hunne Imam ende
Waardigheid van den Godsdienst zelv' iets zouden verliezen. De grootste hoop leeft
maatig behelpen dezig met weinige en geringe spyzen; en, daar hunne eigenlyk een
voornaamste drank het water is, zo eischt de tafel geene groote kosten. Van soupen
weeten zy byna geheel niets; en veelen leeven, ten tyde der vrugten, alleen van
brood, vrugten en water. — De gierigheid is ook by hen de wortel alles kwaads; en de
edelmoedigheid is hen eene byna geheel onbekende deugd. Voor geld kan men by hen het
meeste krygen. Men kan 'er alles mede goed maaken, de leevens-straffen af koopen, en
zig zo veele valsche getuigen en meineedigen verschaffen, als men noodig heeft. Zelfs
de Voornaamen van het Hof, de vrouwen, Gesneedenen en andere Vertrouwden worden door
dit metaal gewonnen. En daarom zyn ook dingen, die niet van goud en andere kostbaare
stoffen zyn, by hen van geene Waarde. Onze smaak in schilderyen, huisraad, porcelein
enz. is by hen veragtelyk. Heeft men een' Turk, van welken staat hy moge zyn, by eene
zekere gelegenheid, als op een plegtigen dag, een geschenk gegeeven; dan merkt hy
zulks als eene verpligting tot meerdere aan, en eischt by dergelyk eene weder nieuwe:
waarom ook 't woord, Baechschysch (geschenk) dat geen is, het welk men in Turkye zo
menigmaal hoort. Tot fraaje kunfien hebben zy weinig trek. Zy beminnen den lediggang
meer, dan het werken, zo dat ze, dikwerf, den geheelen dag met speelen slyten. —
Bragt het aardryk, by eene geringe moeite, niet byna alles van zelf voort, en leefden
de Turken niet zo maatig; dan zouden zy weldra te gronde moeten gaan. In den handel
en wandel houden zy zelden den middenweg, maar zyn of natuurlyk rechtvaardig en
geveinsd, of zeer boosaartig en bedriegelyk. Zy kunnen zeer ligt toornig en oploopend
worden. Zy zyn loos, en kunnen ongemeen veinzen. Zy hellen tot wreedheid en tyranny
over. Hunne wraakzugt is niet ligt verzadigd. Kleinigheden kunnen hen tot agterdenken
aanzetten, het welk men hen, zelden, kan beneemen. Hunne minnenyd heeft, gemeenlyk,
wreedheden ten gevolge, waarvan of de ééne of andere party een yselyk slagtoffer
wordt. Niet zelden worden jongelingen of vrouwsperzoonen, aan eenzaame plaatzen of in
het water vermoord gevonden, wier gezigten verminkt worden, om onbekend te blyven. Zo
onverzadelyk als de begeerlykheid der Turken is, om schatten te vergaderen; zo
verkwistend zyn ze, wanneer het op de voldoening hunner wellust of pragt aankomt.
Hunne wellust is waereldkundig; en beide gedachten bedenken, ter verzadiginge van
dezelve, de listigste middelen, of vervallen mede tot de onnatuurlykste
spoorloosheden: zo dat in hen het zeer merkwaardige woord des Apostels, Rom: I 26—28.
wordt bewaarheid. Dit moet niemand bevremden. De lugtstreek is heet; en de
Mahomedaansche Godsdienst, in plaats van de lusten des vleesches perk en paaien te
stellen, laat haar veeleer volkome vryheid, en geeft hen, in stee van middelen, om ze
te onder te brengen, nog voedzel aan de hand, om ze te agteryolgen. By hen gaan
onnatuurlyke zonden in zwang, wier naamen zelfs met een eeuwig stilzwygen bedekt
moeten blyven, en die evenwel den inhoud hunner liederen veelal uitmaaken, en stof
tot gesprekken, vooral by de Grooten, uitleveren. Zy hebben slegts laage gedagten van
de vrouwelyke Sexe, merkende de vrouwen als een minder slag van menschen aan. Uit
dien hoofde wordt ook voor dcrzelver opvoeding gansch geene zorg gedraagen, maar
wassen zonder alle kennis op, en zyn wild en losbandig. Zeer weinige onder dezelve
hebben een begrip van den Godsdienst. Het wordt voor onverschillig gehouden, of zy
bidden, dan niet; of ze in de Moskee gaan, dan niet. Wanneer een hoop derzelve op de
straat of elders staat; dan gaat men zo wyd uit den weg, als men kan, om tegen haare
buitenspoorigheden te zyn beveiligd. — Voor 't overige zyn de Turken groote
liefhebbers van tam vee. De meeste gemeene huisvaders hebben een schaap, het welk met
hen naar het veld gaat, en hen overal navolgt. Zulk een gebruik vondt, waarschynlyk,
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reeds plaatsin Davids tyden; en daarom sprak, by zekere gelegenheid, Propheet Nathan
tot hem van een schaap, het welk van zynen eigenaar met zo veel zorg gevoed en
onderhouden was. 2 Sam XII 1 enz.
Honden en Katten worden by hen zo wél bezorgd, dat het de eersten nergens beter
hebben, dan in Turkye. De straaten zyn 'er vol van, en het wordt voor een goed werk
gehouden, hen brood en vleesch toe te werpen. Waren zy zo bytagtig, als by ons; dan
waren 'er de voetgangers ongelukkig aan: maar ze zyn lui, en roeren zig niet ligt;
nog grooter zou het ongeluk zyn, wanneer ze dol wierden; maar hiervan weet men daar
niet. Doch de Katten alleen worden in de huizen en kamers geduld, en niet de honden,
welke als onreine dieren worden aangemerkt. Des men daaruit begrypen kan, waarom zy,
Openb. XXII 15. als een zinnebeeld van verwerpelyke, en der zaligheid onwaardige
menschen worden voorgesteld. Dewyl zy nu dezelve, wegens een verkeerd en kwalyk
opgevat begrip van liefde, niet laaten dooden; zo vermeerderen zy zig op de straaten
en aan alle hoeken ongemeen. Van paarden houden zy buitengemeen veel, en zorgen 'er
byna meer voor, dan voor de menschen. Elk paard is onder het graazen, door middel van
een touw aan den éénen poot, aan een paal vast gemaakt, zo nogtans, dat het tot eenen
zekeren afstand in het rond vry gaan kan. Daarby zyn ze alle, naar maate de eigenaar
is, met een slegt of kostbaar dekkleed toegedekt, om tegen hette of koude te zyn
beveiligd. De Turken ryden doorgaans op hengsten, en niet op ruinen. Zy zyn goede
paardentemmers, regtende de paarden meer met goede en zagte woorden af, dan met
vloeken en slaan. De gebitten en breidels zyn mede anders, dan de onze drukkende, by
het minste trekken, de tong dermaate, dat zig de paarden voort laaten bedwingen.
De gedagten der Turken omtrent andere natien en gezindheden zyn niet de beste. Zy
houden het niet slegts voor geoorloofd, maar zelfs voor een werk van Godsdienst,
dezelve te beschimpen en te bespotten, ten einde zy, om dit te ontgaan, mogten
aangezet worden, den Mahomedaanschen Godsdienst aan te neemen. Alhoewel de gaf
vryheid by hen niet in dien graad, als by de Tartaaren, wordt geoefend; egter behoeft
niet ligt iemand by hen van honger te vergaan. Voor de Mahomedaanen van andere secten
hebben zy zo weinig liefde, als de Roomschen omtrent de Protestanten. De haat tegen
de Christenen is groot, en onder dezen zyn dezulken, die beelden aanbidden, hen tot
eene ergernis, ja een afgryzen. Omtrent de Jooden hebben zy eene on gemeene
veragting, en die zyn een voorwerp hunner spotterny.
Doch dit verwyt kan ook, helaas! veelen Christenen worden gedaan.

§. XLIV. Inwendige toestand des Turkschen Ryks.
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8835

8840

8845

8850

8855

Zo groot als het Turksche Ryk is; zo zwak is het by dit alles. Met de grootte komt de
bevolking gansch niet overeen. (*) Aan veele oorden is het geheel van menschen
ontbloot. Men behoeft niet naar de grenzen tusschen Turkye en Persie, of naar de
Arabische woestynen te reizen, om zig hiervan te overtuigen; maar de beste Provinciën
toonen zulks ten vollen. De streeken rondom groote steden zyn nog best bevolkt; maar
in plaatzen, die verder daarvan afleggen, neemen de inwooners ongemerkt af, en de
weinige, welke overblyven, verlaaten die ten laatsten ook, en begeeven zig na groote
steden. Deze zyn, naar alle waarneemingen,
de afgrond, waarin het menschelyk geslacht wordt verslonden. De Feelwyvery,
gelyk daar de ondervinding leert, bevolkt de landen niet, maar wel ontvolkt ze die.
Daar zyn, in vergelyking van onze huisgezinnen, slegts weinige, waarin by veele
vrouwen, zo veele kinders zyn, als men die by ons in de opvolging der Godlyke
huwelyks-wetten vindt. — De reden, waarom de menschen van het land zig naar de groote
steden begeeven, is de streng- en wreedheid, waar mede men de landlieden drukt. — De
woeste landstreeken neemen gestadig toe, en men vindt niet slegts enkele huizen, maar
zelfs heele dorpen, die niemand meer bewoont. Veele Ryken en Provinciën brengen de
Porte weinig op. Van het vette Egypten trekt de Keizer, in vergelyking van dit ryke
land, weinig. Daarby is het vol binnenlandsche onlusten. Op dezelfde wyze is het
gelegen met Morea, Georgië, Kandie, en andere landen. Veele in Turkye wild
omzwervende natiën vermeerderen de wanorde, en verminderen de sterkte des Ryks,
Daartoe behoorende Turkmèn, de Drusen en Arabische Horden. — Al is het, dat veele en
verscheide Gezindheden worden geduld; dit dulden nogtans is zo slegt geregeld, dat
wederzydsche verdrukkingen, vyandlykheden en haat nimmer ontbreeken. — De
Mahomedaanen maaken wel den heerschenden Godsdienst uit; maar van Christenen en
Jooden is 'er niet minder een buitengemeen getal. — De Turkmèn en Drusen, in een
zeker opzigt ook de Arnauten, schynen slegts uiterlyk, van het Mahomedaandom
belydenis te doen, maar met hun hart het te verfoejen; welk laatste de Jesiden mede
doen.
De knevelaaryen, welke de inwooners van Turkye, vooral door de Avanien, en onder de
regeering der Bassas, Kadis enz. moeten uitstaan, zyn vreeslyk en oneindig. Weshalven
#17820101

138 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782
8860

8865

8870

8875

8880

8885

8890

ze ook hunne schatten, zo veel mogelyk is, zoeken te verbergen. De ryken leeven
daarom, voor het uiterlyke, arm en gering, en hunne huizen zien 'er van buiten niet
zonderling uit. Dit maakt hen allen misnoegd, en in oorlogstyden kan zig de Groote
Heer op hen niet verlaaten. - Het gansche Ryk is van binnen slegt gesteld. Veele
Bassas en Agas gehoorzaamen slegts in zo verre, als zy willen. Uit dien hoofde
ontbreekt het ook nooit aan binnenlandsche onlusten. De Porte ziet zulks menigmaal
gaarne, laatende dergelyke tusschen hen ontstaan en berokkenen, ten einde zy zig
onderling zelve mogen verteeren. Zy nadert meestendeels de schatten der onderleggende
party; maar het land heeft 'er een onherstelbaare schade van. Duizenden van inwooners
worden 'er door bedorven; anderen worden verjaagd; steden en dorpen vernield; en
akkers en velden verwoest. — Uit dit alles blykt, hoe gemaklyk het zoude zyn, een
einde van het Turksche Ryk te maaken. De bezitting daarvan ten deele of in 't geheel
zou, zekerlyk, voor ééne Europische Mogendheid te voordeelig wezen, en haar boven
alle andere een al te groot overwigt geeven. Doch deze zwaarigheid zoude vervallen,
wanneer iemand uit de Voornaamsten der Landschriftenen tot Koning of Keizer wierd
aangesteld. Het heeft geen bewys noodig, wat voor voordeelen voor de menscheid, den
Christelyken Godsdienst, en de Europische, mitsgaders andere landen, uit de
vernietiging des Turkschen Ryks ontstaan zouden. (*) Voor 't overige moet men zig
verwonderen, dat een zo ongeregeld Ryk nog kan bestaan; en men moet dit aan Gods
toelaatende Voorzienigheid alleen toeschryven, die zulk een wangedrogt, ter
vernederinge der Europische Mogendheden, zyne duurzaamheid laat behouden.
(*) De bevolking iu Turkye kan, tot nu toe, in het geheel niet, ja niet eens in eene eenige
groote Turksche stad, met zekerheid worden berekend. Men houdt noch lysten van de geenen, die
gebooren worden, noch van hen, die trouwen of sterven; en het hoofdgeld wordt eeniglyk van
hen, die geene Mahomedaanen zyn, en wel alleen van het mannelyk gedacht, zo dra het dertig
jaaren oud geworden is, ontvangen.
(*) Deze voorslag, om, by de vernietiging des Turkschen Ryks, éénen uit de voornaamste Landschristenen tot Koning of Keizer te maaken, zoude insgelyks, ik beken het, groote zwaarigheid
ontmoeten. Van de voormaalige Keizerlyke Familien mogten wel geene nakomelingen meer overig
zyn, al is het, dat nog menigen beweeren, daarvan af te stammen. Daarby behoeft men slegts dat
geen te herdenken, wat ik vooraf, § XVII. nopens het Charaaer der Grieksche natie, vooral, zoo
het haar wél gaat, heb te boek gesteld.

8895

Einde des eersten Deels.

BERICHT.

8900

De Kaarten en Plaaten, tot dit eerste Deel behoorende, zullen, in het aanstaande
jaar, by de uitgaave van het tweede en laatste Deel, werden geleverd.
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§. XLV. De voorrang van den Christelyken Godsdienst, volgends den Bybel,
boven den Mahomedaanschen.

De grondbeginzels van een Godsdienst kan men wel uit deszelfs leerboeken leeren
kennen, zonder zig juist in landen, alwaar by wordt geoefend te moeten ophouden; maar
de gevolgen, werkingen, en andere omstandigheden, daar mêe gepaard gaande, leert men
best, door ze te zien, en de gronden zelve worden, daar door, in een meer helder
licht gesteld. Uit dien hoofde agte ik my verpligt, niettegenstaande menigvuldige
beproevingen van den Christelyken en Mahomedaanschen Godsdienst, zulke aanmerkingen
te plaatzen, welke de Christenen gerust stellen, maar de Ongeloovigen kunnen
beschaamen.
— Wanneer ik nu van den Christelyken Godsdienst spreeke; dan meene ik eeniglyk den
geenen, die op den Bybel rust: waardoor, voort, eene groote menigte van spotternyen
vervalt, welke van Roomschen of onkundige Vrygeejen worden voortgebragt, die niet den
Christelyken Godsdienst naar de grondbeginzelen des Bybels, maar hem slegts in het
algemeen, doch volgens hunne bekrompen begrippen, of eigenlyk den Roomschen
Godsdienst raaken.
De eerste grondslag van den Christelyken en Mahomedaanschen Godsdienst, waar voor de
eerste den Bybel, de tweede den Koran erkent, biedt reeds zeer duidelyke kenmerken
aan, om 't Godlyke van het ongodlyke te onderscheiden. Dit blykt zonneklaar, wanneer
men ze beide te samen vergelykt. De schryvers of opstellers verschillen grootlyks van
elkander. By de schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds vindt men, naar het getal,
veelen, waarvan een gedeelte in een taamlyk afgebroken reeks, en wel in een tydvak
van omtrent duizend jaar, en, vier eeuwen vóór Christus geboorte, de eerste; maar een
ander gedeelte na dezelve, wel in een korter tydsbestek, maar nogtans uit menigerleie
oogmerken, en aan verscheide plaatzen, de laatsts schriftlyk hebben nagelaaten;
waarby zy egter in de voornaame einden, waartoe een Godlyke Openbaaring noodig is,
onderling alleszins overeenkomen; nogthans zo, dat men kan merken, hoe zy tesamen
niet hebben afgegesproken, wat ze wilden schryven. Van den Koran is Mahomed de eenige
opsteller, welke in veele hoofddeelen van denzelven onbestaanbaaren strydigheden laat
invloeijen, die men geen schryver, al is het, dat hy zig geene Godlyke ingeeving
aanmaatigt, ten beste houdt, ik zwyg, dat men die een' vermeenden Afgezant van God,
waarvoor tog Mahomed wilde aangezien zyn, vergeeven konde.
— Een werklyke Openbaaring van God brengt ook ontegenzeggelyke kenmerken van
Godlykheid mede. De Bybel wordt bekragtigd door Wonderen, waardoor de Jooden en
Christenen wierden bewoogen, om menigmaal, tegen hun wil, het geloof gehoorzaam te
worden; welke de Koran en Mahomedaanen geenszins ontkennen, maar ze toestaan, en
zelfs vermeerderen. Men vindt daarin voorzeggingen, dewelke onzydige, en
onbevooroordeelde gemoederen duidelyk zien vervuld, en welke Mahomed zelf, door eene
verdraajing en verkeerde aanhaaling, op zig tragt toe te passen. Hoe zeer ontbreeken
deze kenmerken den Koran? daar deszelfs schryver aan den hem gedaanen eisch, van
wonderen te doen, steeds weigert te voldoen, en zig op Christus, door middel van
verdraaide voorzeggingen der schrift, beroept, dat die wonderen vóór hem gedaan
heeft: en daar zyne vermeende voorzeggingen van die natuur zyn, dat elke gissing,
vervolgens, even zo goed voor eene voorzegging kan worden aangemerkt. De inhoud en
voordragt van zaaien in beide verschilt, insgelyks, zeer van malkander. Men behoeft
geen groot Geleerde te zyn, om by derzelver vergelyking het hemels-breed onderscheid
te zien, dat 'er is tusschen de Bybelsche voorstellen, om tot de kennisse van God en
't eeuwige Leven te komen, en die van den Koran. Men kan, zonder eene gegronde
tegenspraak te duchten, vrymoedig beweeren, dat alles, wat 'er goeds in is, uit de
schriftuur, inzonderheid de Christelyke Zedenleer is genomen, en dienvolgens dit
eeniglyk, uit onkunde en boosheid, ter kleinigting en veragting van den Christelyken
Godsdienst misbruikt kan worden. Wat moet men dus van Schryvers denken, die uit den
ganschen Koran, op een paar bladzyden, een kort begrip van deszelfs leeringen in
goede gedagten ontwerpen, en de Leezers daar door willen overreden, dat 'er
grondstellingen in zyn, welke de Bybelschen verhevenheid evenaaren? Hoe verschalkend
en boosaartig is niet het oogmerk der handelwyze van van de zulke? En hoe eenvoudig
zou het zyn, te denken, dat zelfs uit een gemeen boek van eenige grootte niet eenige
bladzyden goede gedagten verzameld konden worden, vooral, wanneer ze uit eene zekere
bron, zo als de Bybel in vergelyking van den Koran is, geschept waren? De wyze, hoe
ze beide hunne leeringen ter zaligheid den mensch bekend maaken, is ten voordeele des
eersten beslissend. Hy beveelt hem de beproeving van zig zelven, en, daar zyne
byzondere deelen voortkomen van mannen, die de gave bezaten, van verscheide taalen te
spreeken, en welke elk volk in zyne taal den Godsdienst mondeling verkondigden; zo
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zagen de eerste Christenen zig voort gewettigd, hem ter algemeene bekendmaaking in
onderscheide taalen over te zetten. De Koran schuwt zo wel de beproeving, als de
overzetting.
De Christelyke Godsdienst overtreft, onëindig, den Mahomedaanschen in het voorsel van
de gesteldheid des menschdoms, deszelfs tegenwoordige bedorvenheid en de herstelling
van hetzelve. De laatste behandelt den mensch, als een schepzel, het welk alleen
aandoenlyk is, en door aandoenlyke gewaarwordingen geleid moet worden; de eerste gaat
met hem om als een redemagtig schepzel, het welk door reden en overtuigingen geleid
en verbeterd kan worden.
De laatste vleit des menschen natuurlyke neigingen, ja zyne vleeschelyke lusten, als
of het onverschillige gemoedsbeweegingen waren, zo zeer, als of de mensch geene rede
bezat, en naar dezelve voornaamlyk handelen, en alles beproeven moest: de eerste
verklaart hem, dat tusschen de gemoedsbeweegingen en neigingen op zig zelve, zo als
ze door den Schepper hem zyn ingeschapen, en het gebruik of misbruik derzelve door
den mensch, by eene bedorven natuur, een groot onderscheid gemaakt moet worden. De
Koran geeft nopens 't ontstaan of den oorsprong der zonde een zeer gebrekkig en
verkeerd bericht; des menschen tegenwoordige toestand in zyne zedelyke betrekking op
het goed en kwaad wordt zeer oppervlakkig voorgesteld, en zo worden ook de droevige
gevolgen der natuurlyke verdorvenheid ongemeen verminderd; dit nu is voor des
menschen ziel even zo schadelyk, als of men zyne lighaamlyke ziekte onagtzaam, en
niet in haar wezenlyk gevaar nagaat. Zo min nu als men hierby op kragtige, en de
ziekte in den grond wegneemende middelen denkt; even zo kragteloos zyn, by het
werklyk zonden-kwaad der menschen, de geneesmiddelen van den Mahamedaanschen
Godsdienst, en gevolglyk ook gering, ja nietig, de daardoor gezogte verbetering en
herstelling des menschen. 't Is waar, de Bybel geeft, in de uitspraaken: "de geheele
waereld legt in het booze, (Joh. V, 19) en al het dichten en poogen van 's menschen
harte is boos van de jeugd af, en alleenlyk, (Genes. vi, 5. vin, 19) eene
verklaaring, waar tegen zig het hart van een natuurlyk mensch verheft: maar moet ons
dit bevreemden? Bemint een gevaarlyk lyder de bekendmaaking: dat zyn Kwaad voor de
menschen ongeneesbaar is? Dit niettemin gaat de Bybel als een getrouw en waaragtig
Arts te werk. Hy verhaalt ons den eersten oorsprong van ons geheel verval; hy
beschryft ons deszelfs gevolgen in eene algemeene bedorvenheid van alle onze kragten;
maar hy verzwygt ons zo min de middelen, waar door wy in den grond geholpen kunnen
worden, als de orde, waarin wy ze moeten gebruiken, om ons dus van onze geestelyke
ziekte te geneezen, zo dat wy ons, op eene zekere en verstandige wyze, gerust kunnen
feilen.
De Christelyke Godsdienst behaalt eene zeer beslissende overwinning, wanneer men
deszelfs Stigter met dien van den Mahomedaanschen vergelykt. De geboorte van beiden
biedt den eersten grond tot deze vergelyking aan. By de geboorte des eersten zag men
byzondere blyken van Gods Voorzienigheid. Het volk, waaruit hy voortkomen; 't
geslacht waaraan hy afstammen; de plaats, daar hy het leevens-licht aanschouwen; de
tyd, wanneer hy verschynen zou; deze omstandigheden, in menige stiptere bepaalingen,
waren, duizende jaaren vooraf, door zo verscheide Propheeten aangeweezen; zo dat by
het verloop van omtrent vier duizend jaaren na de scheppinge der waereld, de komst
van den Heiland der waereld wierd verwagt. Jesus van Nazareth vervulde, door zyne
geboorte, de vooraf met weinige woorden aangehaalde voorzeggingen, en weinig tyds
daarna ontstonden zulke veranderingen, dat die by niemand meer vervuld kunnen worden.
De geboorte van Mahomed heeft niets buitengemeens, noch daaromtrent van andere
menschen verschillends; niemand had eene Godlyke voorzegging, om hem te verwagten;
en, toen hy zig, tegen alle gedagten der Arabiërs, voor een Propheet uitgaf, zag hy
zig in de noodzaaklykheid, om zyne toevlugt tot geweldige verdraajingen der
Bybelplaatzen te neemen; en, om deze te verdedigen, op eene ongerymde wyze voor te
wenden, dat de Jooden en Christenen den Bybel hadden vervalscht. Beide doen een'
eisch op eene Goddelyke zending; maar welk eene verscheidenheid is daarby niet
zigtbaar? Christus zeide in zyne vroegste jeugd "weet gy niet, dat ik zyn moet in 't
geene dat myns Vaders is?" Luc. II, 49; Begin, om zyne zending te volvoeren, wierde
door Johannes, den Dooper, aangekondigd, een man, voor wien de Turken de grootste
eerbied hebben. Christus zelf aanvaardde zyne zending, door de openlyke bekendmaaking
van Gods bevel, om de menschen te roepen tot bekeering, en de wet voor hen te
vervullen, met de betuiging: dat hy geen' Engel noodig had, om hem kennis te geeven
van Godswil, maar dat hy alles wist, om dat hy met den Vader één was. Mahomed kwam,
aller eerst, by eenen hoogen ouderdom, tot de gedagten, om zig voor een' Propheet uit
te geeven, waarby hem zyne vrouw en bloedverwanten voor een' uitzinnigen hielden; en,
naar gelange zyne zaaken eenen gunstigen keer namen, zo kwamen zyne vermeende
Openbaaringen, allengs, met menigerleie veranderingen en strydigheden voor den dag.
De Engel Gabriël was, naar hy voorgaf, zyn onderregtende Boode van God. Maar in hoe
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verre men daarop kan aangaan, leeren de voorgaande 25. en 6. Paragraafen in het
eerste deel nopens Mahomed en den Koran niet onduidelyk. — Zo verscheiden als de
zending van beiden is; zo verscheiden was ook de volvoering derzelve, en hun gedrag
daarby. Christus lag, by zyne zonder aanzien van perzoon voorgedraagen Leer, dit, als
haaren voornaamen inhoud, tot een' grondslag: "het Ryke Gods is naby gekomen: doet
boete, en gelooft aan 't Euangelium." Marc. I, 15. Zyne Leer en leerwyze bleef
onveranderd dezelfde, en geen geweld of uiterlyke dwang ging 'er mede gepaard. Zoude
men kunnen denken, dat Jooden en Heidenen deze Leer zouden aangenomen hebben? Maar de
Wonderwerken, die 'er by kwamen, overtuigden hen van haare Godlykheid: Wonderen, die
Christus uit eigen kragt, maar zyne Apostelen door de kragt deeden, die hy hen
mededeelde: Wonderen, die de Jooden niet hebben ontkend. Een hunner Oversten zeide
tot hem: "wy weeten, dat gy zyt een Leeraar, van God gekomen; want niemand kan die
Tekens doen, dewelke gy doet, ten zy dan, dat God met hem is.” Joh. III, 2. En de
hedendaagsche Jooden weeten geene andere uitvlugt, dan deze: Christus heeft ze door
tovery, of door de werkingen des Satans gedaan; eene uitvlugt, te eenvoudig, om te
weerleggen, of 'er zig by op te houden. De Wonderwerken van Christus zyn het
Heidendom zo bekend geweest, dat de afvallige Juliaan, dien Afgod der Vrygeesten,
dezelve uitdrukkelyk erkend, en het daaruit ontstaande bewys voor de Godlykheid van
den Christelyken Godsdienst daar door zogt te verzwakken, dat zy aan toverwerken
moesten toegeschreeven worden een voorwendzel, 't welk eenen waarlyk vryen of
onzydigen geeft niet anders, dan belagchelyk voorkomen kan. Hoe valt de Mahomedaanen
van Christus Wonderwerken overtuigd zyn, is vooraf reeds te boek gesteld. — Hy
staafde daarënboven zyne Leer door het heiligst voorbeeld, zo dat zyne vyanden zelfs
geene schynbaare rede van aanklagte in hem konden vinden, en een Heidensch Rechter
openlyk betuigde, dat hy hem onschuldig veroordeelde. En, gemerkt hy voornaamlyk was
gekomen, om zyn Leven ter verzoeninge des menschdoms in den dood over te geeven, zo
vervulde hy ook dit voornaame doelwit zyner zendinge, en wierd, in den kruisdood, een
vloek voor Gods vyanden, op dat hy hen daar door van den vloek verloste. Mahomed
volvoerde zyne zending geheel anders. De inhoud van deszelfs Godsdienst is §. 28. van
't eerste deel voorgedraagen, en een middelmaatig verstand begrypt ligt, dat, om dien
uit te broeden, noch eene ingeeving, noch iets anders bovennatuurlyks noodig was. En,
vermits hem de gaaf, van Wonderen te doen, ontbrak, zo zogt hy dit gebrek te
verhelpen door het gemak, 't welk den bedorven menschen in de opvolginge van de
lusten des vleesches wordt toegestaan, mitsgaders door 't geweld der wapenen. Voor 't
overige heeft hy gansch geene verdienste by het menschdom. Het kan door hem zo niet
worden onderweezen, als het door den Bybel geschiedt. Zyn levenswandel dient tot geen
voorbeeld ter navolginge, en aan de verzoeninge der menschen met God heeft hy niet
eens gedagt. —- De voornaamste levensvijandigheden, en 't zedelyk karakter van beide
Godsdienst-stigters verschillen, insgelyks, zeer van malkander. Christus geboorte was
de eenige in haare soort. Zyne opvoeding geschiedde aan eenen duisteren oord; en
evenwel moet elk, by het aanvaarden van zyn Leerampt, vol verwonderinge vraagen: van
waar komt dezen zulke wysheid? Matth. xiii, 54. Eene diepe armoede was zyn lot op
deze waereld, met een byzondere onthouding van alle aardschezaaken, by deze verklaar
in: myn Ryk is niet van deze waereld. Joh. Xvii??, 36. Vrienden en vyanden moesten
zyn' heiligen wandel bewonderen. Eene Pharizeeuwsche?? inbeelding, welke de
heiligheid zonder inwendige verandering des harte in gebaarden, kleedingen en
dergelyke gewoonten, den huichelaaren eigen, stelt, wierp hem wel tegen, dat hy een
vriend was van Tollenaaren, en Zondaaren; maar dit stelde het oogmerk zyner zendinge
buiten tegenspraak, dat hy gekomen was, om de zielen der menschen zonder aanzien van
perzoon te behouden. Hy bewees met zyn voorbeeld, hoe men de waereldlyke Magten
beschouwen, en de schattingen zonder bedrog moest betaalen. Hy was 't verhevenste
voorbeeld der strengste kuischheid. Zyne nedrigheid was, by het gedrag omtrent
menschen van den laagsten staat en zelfs kinderen, inneemend. Zyne zagtmoedigheid was
jegens hoogen en geringen, vrienden en vyanden, even groot; nogtans bewees hy ook, by
gepaste gelegenheden, wat hy als een Leeraar, van God gezonden, voor een ernst en
yver in de bestraffing der godloozen moest toonen. Zulk eene liefde, als hy den
menschen toedroeg, is zonder voorbeeld. Hy heeft alom gere??, om wél te doen, en
gezond te maaken. Handel, x, 38. En, daar volgens de gedagten der menschen niemand
grooter liefde heeft, dan deze, dat hy zyn Leeven voor zyne vrienden, of voor het
Vaderland laate; eene liefde, waar door men, gemeenlyk, op eene byna dweepige wyze,
de krygslieden in veldslagen, veroveringen en belegeringen aanmoedigd; zo had
Christus deze, alle onze begrippen te boven gaande liefde, dat hy zyn Leven voor zyne
vyanden liet. Zyn laatste lyden en zyn' dood, met het geen hierop zou volgen, heeft
hy voorzegd. Hy stond alles met een bewonderenswaardig geduld uit, het welk noch eene
ongevoeligheid, en noch minder eene verharding was. Hy bewees zig, na zyne
opstanding, den geenen zigtbaar, die de toereikende getuigen daarvan by de waereld
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zouden zyn. Na zyne Hemelvaart vervulde hy, deels, de belofte, den Apostelen gedaan,
om ze met eene nimmer gehoorde wonder-gaaf van Gods Geest toe te rusten; deels de
bedreiging, over het Joodsche volk uitgesproken, dat hun geestelyke en burgerlyke
Staat vernietigd, en hetzelve onder alle volken verstrooid, en onder dezen als een
afgezonderd volk tot aan het einde der waereld zoude leven. Hieromtrent verschilt ook
Mahomed geheel en al van Christus. Deszelfs zuiverste aanhangers staan hem geene
andere geboorte toe, zo als zy hem, naar eene geloofwaardige geschiedenis, geene
andere ook kunnen toestaan, dan die geene, welke met de natuurlyke orde in de
voortplantinge der menschen overeenkomt. Hy lag zig toe op den Koophandel; een
duidelyk bewys, dat hy zo onweetend niet is geweest, als by zig uitgaf. De begeerte
naar aardsche goederen verleidde hem, om openlyke straatrovery te pleegen. Zyn Leven
was, volgens de grondbeginzels eener natuurlyke Zedenleer, ergerlyk. Tegen zyne
eigenlyke Landsoverheid wierd hy een bloeddorstig Rebel. In de schande eener
ongebonde wellust en vleeschelyke onkuischheid stelde hy zyne Eer. Van nedrigheid,
menschlievendheid, geduld, en andere deugden heeft hy geene, maar van zyne opk??penden wreedheid yselyke voorbeelden gegeeven, waar door veele duizende menschen hun
Leven verlooren. Zyn dood was, als de dood van andere menschen, en zyn graf, zo als
het te Medina wordt gevonden, onderscheidt zyn lyk niet van andere dooden.
Misschien kon iemand in Mahomed den van hem zo nadruklyk voorgeschreeven pligt van
weldaadigheid en aalmoezen bewonderen. Doch heeft hy dien met meerder nadruk kunnen
aanbeveelen, dan Christus heeft gedaan in de zo genoemde bergpredikatie, en in de
bekendmaaking van de belooningen der goede werken ten dage des oordeels? Ter
verdediginge van zyn overig zedelyk karakter kan het in 't minst niet dienen. Het was
een enkel staatkundige vond, om zynen nieuwen Godsdienst den algemeensten toeloop te
verschaffen; want armen, die aalmoezen behoeven, zyn 'er onder een volk altoos de
meesten, en voor de ryken wierd mede gezorgd. Want die konden zig, by hunne
rykdommen, in allerleie wellusten baaden, en egter daarby op hunne weldaaden by God
en menschen roemen, ja zelfs nog door dezelve, by hunne overige ongeregeldheden, 't
Paradys verdienen. Daarenboven heeft Mahomed, in dit en ook meer andere stukken,
gedagt en gehandeld, als het thans nog de wyze aller arglistige en doortrapte vyanden
van den geopenbaarden Godsdienst is; naamlyk, om de verzaaking en verwaarloozing van
veel gewigtiger waarheden en pligten voor de oogen der menschen te verbergen, kiezen
zy de eene of andere deugd, waarvan zy weeten, dat ze voor aardschgezinde menschen
(en daaruit tog beztaat de grootste hoop,) gemaklyk is, en de algemeenste goedkeuring
heeft, leggende zig toe, om anderen daaromtrent te overtreffen. Menig een is, enkel
uit haat tegen het Christendom, in zulke gevallen uiterlyk deugdzaam. De beroemde
Mosheim is, by het voorstel der vraage, of Mahomed onder de Geestdryvers of
bedriegers behoore? van gedagten, dat hy beide was; en hy heeft waarschynlyk gelyk:
want het heete Arabië voedt veelen van de eersten, en de lighaams- en gemoedszwakheid, waardoor hy, in 't begin, tot groote verligting der zynen, onderhevig was,
als mede het denkbeeld, dat men daar van een Heiligen heeft, konden hem ligt zodanig
een' maaken. Een Enthusiast heeft by zyne verbeelding, van dat geen te zien, wat hy
niet ziet, en van te hooren, wat hy niet hoort, eene goede gesteldheid tot
kunstgreepen en de fynste bedriegeryen. Wat voor het overige, by deze vergelyking
tusschen Jesus en Mahomed is gezegd, vloeit onpartydig uit den Koran, en het geen de
Mahomedaanen zelve belyden. Zy zoeken 't schandelyke in de zeden hunnes Wetgeevers.
daar door te rechtvaardigen, dat het hem, als een' Propheet, vooral door Godlyke
Openbaaringen, vry heeft gestaan, en dat 'er zyne manhaftigheid, moed, dapperheid
enz. in doorstraalden. - Eene kleine vergelyking der voomaamste keringen van beide
Godsdiensten, zal den Christelyken weldra den voorrang geeven, Wanneer Mahomed zélf
bekent, dat Jesüs van Nazareth een' zeer heiligen Godsdienst geleerd heeft, maar
welke voor den mensch, in zynen tegenwoordigen toestand, te zwaar is, om waar te
neemen, en dat hy was gekomen, om eenen meer gemaklyken voor te draagen; dan kan men
'er uit afneemen, waaraan men zig naar het geweeten moete houden. Wat betreft het
voorwendzel, dat de Mahomedaansche Godsdienst weinig geloofs-artikelen, en de
Christelyke zo veele heeft; dit is vooraf reeds beantwoord; en of de eerste
begrypelyker is, dan de laatste, laat zig ook ligt beslissen. Want wie Mahomed naar
de belydenis, door hem zelven gedaan, en volgens de berichten zyner aanhangeren,
nogtans voor een' Afgezant van God houden, en deszelfs Godsdienst aanpryzen, en dit
zelfs tegen Christus en den Christelyken Godsdienst stellen kan, die bewyst niet
onduidelyk, dat hem de grenzen van begryplyk- en onbegrypelykheid zeer onbekend zyn.
Men kan, met recht, van eenen werklyk Godlyken Godsdienst zulk een bericht van onzen
toekomenden staat verwagten, die met Gods eigenschappen en des menschen geestlyke
gesteldheid kan bestaan. Hier nu ziet men een merklyk onderscheid tusschen de
voorstellen, welke de Bybel en de Koran ons daaromtrent geeven. De eerste stelt den
toekomenden staat der vroomen en onvroomen in een volkomen daglicht; en, om dat hy
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voor elk een', zonder uitzonderinge van geslacht, rang en ouderdom, is geschreeven,
zo drukt hy zig daarover niet alleen met eigenlyke, maar ook onëigenlyke en
zinnebeeldige voorstellen uit, dewelke ontleend zyn, van het geen in dit Leven, of op
eene geoorloofde wyze aangenaam, heugelyk en pragtig, of wel onaangenaam, smertelyk
en yslyk is. Dit maakt op de gemoederen der meeste menschen een' zeer kragtigen
indruk. Maar wat moet men van de voorstellen des Korans in dit opzigt denken, die 't
Paradys zo vleeschelyk beschryft, als of de wellusten niet losbandiger opgevolgd, en
de hartstogten nergens beter tevreden gesteld konden worden, dan juist daar? Men
brenge de zinnebeelden van den Bybel en den Koran niet in ééne klasse. De eerste
leiden, hoe zinnelyk zy ook, om zig naar ons te schikken, mogen voorgesteld zyn, tot
geene andere, dan Godlyke en verstandige; maar dé laatste, zigtbaarlyk, tot redelooze
en dierlyke vermaaken. De toestand der vrouwelyke Sexe ware in de daad
beklagenswaardig, indien hy naar den Koran moest beslist worden, dewyl het Paradys
der vrouwen, van dat het welk de mannen bewoonen, oneindig in volkomenheid verschilt,
en de Ouders worden, daar door, by het sterven hunner kinderen, weinig getroost.
Men beroept zig, ten bewyze der Godlykheid van eenen Godsdienst, op de goede
werkingen, welke daar door by zyne aanhangers moeten voortgebragt worden. Dit kan
men, met recht, van eenen Godlyken Godsdienst verwagten. Ik zie hier niet op de
verkeerde, en dikwyls dweepige begrippen, die veelen van de Godsvrugt hebben. De
vraag is niet, wat 'er iemand naar zyne verbeelding van denkt, maar wat hy 'er,
volgens de bronnen van zynen Godsdienst, van denken moet. De Bybel nu geeft 'er deze
beschryving van: een Christen laate zig, door de heilzaame genade Gods, die allen
menschen is verscheenen, zo onderrigten, dat hy verlochene het godlooze doen, en de
waereldsche lusten, en maatig, rechtvaardig en godzalig leeve in deze waereld; en
wagte op de zalige hoop en verschyning van den Rechter der waereld. (Tit. II, 11-13.)
Welk een gelukkig perzoon is dus niet een waar Christen voor zig zelv' en wat voor
een uitmuntend medelid is hy niet voor den Staat? Wat volgens de Mahomedaansche
grondbeginzels tot een godzalig mensch behoort, en hoeverre zulks van de Christelyke
deugd verschilt, blykt uit 't vooraf gezegde ten vollen. Om inmiddels by ondervinding
den invloed oogschynlyk te zien, welken beide Godsdiensten op de menschen hebben,
moet men zig in landen bevinden, waar zy heerschen. De ongeregeldheden, welke by alle
Staaten in Turkye de overhand hebben genomen, straatschenderyen, knevelaaryen,
moorderyen, onnatuurlyke zonden enz. gaan daar allerwegen in zwang. Op veele van deze
zyn wel strenge straffen gesteld; maar nogtans ziet men duidelyk, dat deze, zelfs tot
dempinge der uiterlyke zonden, zonder scherpere banden des Gewetens, kragteloos zyn.
Hoe zeer als men by ons over losbandigheden klaagt, en 'er, wegens het verzuimde
gebruik van gelegenheden en middelen ter verbeteringe, toe is bevoegd; wy leeven
evenwel nog in het licht, wanneer we ons met de menschen in Mahomedaansche landen
vergelyken. Bevindt men zig daar; dan begrypt men duidelyk, welke voordeelen uit den
Christelyken Godsdienst voor byzondere Persoonen, geheele genootschappen en Staaten
öntstaan, en wat 'er voor eene algemeene verbetering der zeden uit volgt. Vermits de
Mahomedaansche Godsdienst zeer veele zonden vry toelaat, andere niet genoeg bepaalt,
en hy de harten zyner aanhangeren onaangedaan en onveranderd laat; zo moeten ook
hunne zedenloosheden op deszelfs rekening worden gesteld. Maar hebben ondeugden by
ons plaats; dan zou zulks, ten onrechte, den Christelyken Godsdienst te last gelegd
worden; den valschen Christenen moet men het eeniglyk wyten, welke zyn onderwys niet
willen volgen, en deszelfs heilzaame kragt ter verbeteringe by zig geene plaats
geeven. Voor 't overige kan de bevinding, dat men hier en daar natuurlyk eerbaare en
oprechte Turken vindt, niet ten misbruike der gemeene plaatzen, welk men, zo
menigmaal, ter verminderinge van de kragt van den Christelyken Godsdienst hoort,
worden gebezigd: 'er zyn in alle Gezindheden goede en ondeugende menschen. Want de
vraag is hier niet, wat 'er voor menschen in eene Gezindte kunnen wezen; maar hoe de
menschen, by eene waare aankleeving aan hunnen Godsdienst, door eene zuivere
opvolging van deszelfs gronden, - en door den invloed daar van op hunne gemoederen
worden. Doet men dit, en stelt men zig eenen, volgens de gronden van zynen Godsdienst
yyerigen Mahomedaan voor; dan zal men vinden, dat de mensch daar door gansch niet zo
worden?? Tekst kan, als hy gesteld moet zyn, om Gode welbehaagelyk, en dus zalig te
worden.
Gewetensvryheid, welke de Christelyke Godsdienst elk onzydig gemoed toestaat, om zelf
daarin, op een betaamelyke wyze, na te vorschen, is eene ongemeen edele zaak, welke
de Mahomedaansche niemand vergunt. Terwyl dus de Stigter van den eersten ons
toeroept: zoo iemand wil, den Wil myns Vaders doen; die zal erkennen, of deze Leer
van ?? zy, dan of ik van my zelven spreeke; (??, 17.) zo verbiedt de insteller van
den laatsten het onderzoek van zynen Godsdienst, bedelende, dezulken uit te roeijen,
die zyne Leer met zouden aanneemen, of hen niet anders, dan onder betaaling van het
losgeld in het leven te laaten, en met vremden geenen vrede maar slegts eenen ?? van
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§. XLVI. Voorrang van den Christelyk-bybelschen Godsdienst boven de overige
Christen-gezindheden.

Uit den inhoud van den voorgaanden paragraaf vloeit een zeer duidelyk gevolg, te
weeten dat, indien by vergelyking van den Mahomedaanschen Godsdienst met den
Christelyken agtervolgens de gronden der H. Schrift, de laatere een Godlyk overwigt
boven den eersten krygt, onder de Christen-gezindheden die geene den voorrang boven
de overige hebbe, welke den Bybel tot eene eenige eerste bron der leeringen ter
zaligheid aanneemt. Die daar niet eeniglyk by blyven, staan of de rede te veel toe;
of volgen de vast gestelde leeringen van vermeende groote, of heilige menschen te
slaafsch; of zv verbeelden zig, nog Openbaaringen van God te ontvangen. Wien kan 't
bevreemden, dat men, by zo verscheide doolwegen, van Christus eigenlyken Godsdienst
ook ongemeen afgeweeken, en tot groote dwaalingen vervallen is, waar door hy zeer
bedorven wierd? Dewyl men dus zig zelv' of anderen tot Leidslieden heeft gekoozen; zo
is der menschen bedorvenheid, waarover tog geleerde Wysgeeren onder de Heidenen zo
zeer klaagden, ongemeen verminderd, en het voorstel nopens een' Heiland der waereld
en het werk der verlossinge, door hem volbragt, heeft veel van zyne kragt verlooren.
De ééne party heeft den Godsdienst en deszelfs voornaamste voorwerp, God, voor 't
menschelyk verstand heel vatbaar willen maaken, en 'er alle verborgenheden ten
eenemaal van afzonderen; maar maakt zig, daardoor, juist by werklyk nadenkende
menschen ten uitersten verdagt: want, by ontdekking van menigvuldige verborgenheden
aan de schepzelen, zig te overreden, dat 'er voor ons evenwel geene in den onëindigen
Schepper waren te vinden, wil zeggen, de al ??er onbegrypelykste zaak te beweeren.
Eene andere party heeft def?? geslaagen, en verborgenheden verdicht, waar
on?? en de Godsdienst daar d?? met onsch??stmaatige leeringen vermeerderd, waar toe
inzonderheid de zo zeer in de oogen loopende beeldendienst behoort, waardig vooral
Mahmedaanen ongemeen stooten. De toestand na dit leeven is, by het ter??
geworden. De ééne party heeft den godloozen hoop gegeeven, om na den dood van m??ne
zonden nog te kunnen worden gereinigder wyl eene andere, by hunne geheele
vernietiging, een einde van hunne straffen heeft willen maaken. Eene andere party
heeft eene zo toomelooze vryheid in den Godsdienst toegestaan, dat elk een, zonder
algemeen aangekomen en vastgestelde hoofdleeringen, kan denken, wat hy wil, en daar
door voor 't uitspattende ver??st, en des menschen bedorven hart eene vrye loopbaan
geopend: maar de tegen overstaande party heeft de vryheid der men-????
den Godsdienst volgens Gods woord, onder bedreiging van gevangenis en doodstraffen,
verbooden, en den Godsdienst, die agtervolgens haare gedagten enkel en alleen
zaligmaakend is, getragt, door vuur en zwaard te verbreiden. Ik heb slegts de
uiterlyke zyde van dit onschriftmaatig Godsdienst-stelzel nagegaan; wat zal men by 't
beschouwen der inwendige dan vinden? Welke groote voordeelen zal men dus niet
behaalen, wanneer men zig by den Christelyken Godsdienst eeniglyk naar de gronden der
H. Schrift rigt? Alsdan zullen alle wezenlyke ergernissen, beneffens de gegronde
aanvallen der Mahomedaanen en andere Ongeloovigen vervallen, en zy ter aanneeminge
des Christendoms bereidwilliger worden gemaakt.

§. XLVII. Voorrang der Christelyke regeervyzen boven de Turksche.
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De klagten over de regeerwyzen zyn wel zo gemeen, als de geene, die de Heeren over de
dienstboden, en deze over hen voeren. Misschien zyn ze ook nooit ongegrond; want de
Monarchaak, Aristocratische en Democratischs, of van eene enkele of gemengde
gesteldheid, hebben haare menigvuldige gebreken. Maar moet ons dit bevreemden? Wy
moeten immers daar door juist bemerken, dat alles hier onvolmaakt is, en de aarde
door den vloek der zonde gedrukt wordt, en wy dus naar een betere waereld moeten
staan. Doch in Christen-landen voelt men dit ongemak minder, dan in Turkye. In de
eersten is de betrekking der Overheden en Onderdaanen tot elkander duidelyker
bepaald; de Godsdienst heeft, zo hy al zyne kragt, by een moedwilligen tegenstand,
niet volkomen heeft kunnen toonen, de harten evenwel in een zeker opzigt verzagt, zo
dat de Overheden niet ligt tot tyranny en wreedheid, en de onderdaanen tot
ongehoorzaamheid en opstand vervallen. Weinigen by beiden verharden zig tot dien
graad, dat hen niet het geweten wegens eene aanstaande rekenschap wroege. In Turkye
ontbreekt dit. De Mahomedaansche Godsdienst onderrigt en temt de Overheden en
onderdaanen, geenszins, op eene overtuigende wyze. Wanneer men onze burgerlyke wetten
en rechts-schikkingen vergelykt, met het geen daaromtrent, vooraf, van de Turken
gezegd is; dan mogt men in den eersten opslag wel meenen, dat by ons alles meer
geregeld, maar daar schielyker wierd afgedaan. Doch deze gedagten zal men wel dra
laaten vaaren, wanneer men nagaat, dat daar alles volgens geweld beslist wordt, dat
#17820101

146 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782

9335

9340

9345

9350

9355

9360

9365

meestal één, en op zyn hoogst slegts weinige perzoonen het oordeel vellen, en die dus
door onweetendheid, overhaasting en omkooping zeer onrechtvaerdig kunnen worden; dat
het recht zelve zeer onbepaald en dubbelzinnig is, en, by de vermenging van
Godsdienst- en Staatswetten, de verwarring vermeerderd moet worden. Des zal men by
ons, in de meeste gevallen, door de menigte der Rechters, en het rekken van den loop
der rechten winnen. Deze omstandigheid wordt nog veel gewigtiger, wanneer men
bedenkt, dat zig in Christen-landen de Rechters, nooit de Tiende der betwiste zaak
mogen aanmaatigen, en wy van de onrechtvaerdige Avanien niets weeten. De crimineele
zaaken hebben ook by Christenen eene heel andere gedaante, dan by de Turken, 't Is
ongeloovelyk, hoe gering de laatsten het Leven der menschen agten. Het is verbaazend,
dat zo veele Visiers, Bassas, Kadis enz. de magt over Leven en dood hebben, en ze,
zonder een wydloopig onderzoek, kunnen handhaaven. Wanneer al, in veele Christenlanden, mogelyk op goeden grond, de doodstraf, na overtreeden wetten en gepleegde
misdaaden, zeer schielyk vast gesteld wordt, zo verschilt dit geval egter heel veel
van het eerste, waarby men, zonder veele omstandigheden, en niet zelden uit dristen
en andere ongegronde reden te werk gaat. Het voeren van oorlog verheft de Christelyke
regeerwyzen oneindig boven de Turksche. Daaruit is, zekerlyk, het spreekwoord
ontstaan, dat, wanneer men van Zoldaaten spreekt, die zig onmenschelyk gedroegen, men
dan zegt: de Turken hadden het niet erger kunnen maaken! Hoe groot een kwaad dus ook
by ons de oorlog zy, het is gering, in vergelyking met een Turkschen. De wreedheid
strekt zig allereerst tot de eige landen uit. Die worden door 't losbandig Krygsvolk
uitgeplunderd; de plaatzen, daar de inwooners zig aan plondering niet willen
onderwerpen, of welke zy uit vrees daar voor hebben verlaaten, verwoest; de kinderen
geroofd; menschen, van den Mahomedaanschen Godsdienst niet zynde, deerlyk mishandeld,
en met geweld tot hunnen Godsdienst gedwongen, en de vrouwelyke Sexe geschonden. Wat
moeten nu de vyandlyke landen verwagten? Alles, wat ooit ellende genoemd kan worden,
wordt door een Turksch leger over hen gebragt. Noodzaakt niet eene nederlaag het tot
een schielyke en bevreesde vlugt; dan wordt alles verwoest, en de menschen worden tot
slaaven gemaakt. Onder de Christenen is dit byna ongehoord, en uit de laatere tyden
zal men 'er naauwlyks voorbeelden van vinden.
Wien nu hebben Christen-landen dit beter lot te danken? Jezus Godsdienst alleen.
Want, wat men ook van billyk- en menschlykheid moge zeggen, dit zyn woorden zonder
betekenis by volken, die geen Christenen zyn, en 't Christendom heeft ze allereerst
bepaald, en 'er eene kragt aan gehegt. Waaruit wy kunnen afneemen, hoe gelukkig alle
landen zouden worden, indien alle inwooners waare Christenen waren.

§. XLVIII. Voorrang van den huislyken toestand in Christenlanden boven den
Mahomedaanschen.
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De Christenen mogen zig niet alleen wegens hunne Godsdienst- en Staats-gesteldheid
gelukkig agten, maar ook uit hoofde van hunnen huislyken toestand. Zonder my in de
beslissinge der vraage in te laaten, of onder ons de slaverny, volgens de gronden van
onzen Godsdienst, geoorloofd zy, dan niet? zonder te bepaalen, of de lyfeigenschap,
zo als ze in zommige landen nog aanhoudt, van dien aart is, als de slaaverny by de
Turken en Mahomedaanen? dit is ten minsten zeker, dat Christenen geene slaaven op die
wyze krygen, als de Turken, noch over 't algemeen zo met hen handelen. De betrekking,
die tusschen ouders en kinderen plaats moet vinden, zal 't onderlinge welzyn worden
bevorderd, ontbreekt by de Turken. De natuurlyke tederheid uitgezonderd, doch welke
zelfs den dieren eigen is, 'er mangelt die Gewetensband, waardoor ouders tot eene
waare liefde en zorg voor hunne kinderen, en deze tot een zuivere eerbied en
gehoorzaamheid omtrent hen worden aangezet. Daar ook in 't algemeen de zedelyke
verbetering onder de Turken heel weinig, of byna in het geheel niet wordt gezo??t, zo
kan men van de Ouders geen zonderling onderwys, en nog minder goede voorbeelden ter
beschaavinge der kinderen verwagten. Hunne gewoone ongeregeldheden, hun slaan en
vegten onder malkander, het beschimpen der vreemdelingen, en de verdere moedwil
worden byna geheel door de vingeren gezien. - By een huisgezin onder ons moet,
zekerlyk, eene zeer groote godloosheid de overhand hebben genomen, wanneer niet de
Ouders hunne kinderen als medeërfgenaamen des eeuwigen levens aan merken, en beide
elkander, uit dien hoofde, liefderyk zouden behandelen. Den naauwsten band der
menschelyke zamenleeving vindt men in den echten staat. Maar zyn 'er oorzaaken, die
dezen band verbreeken; dan is, natuurlyk, de echte Staat misnoegd. Wanneer nu by de
Turken de vrouwen als een minder soort des menschdoms worden aangemerkt, en daardoor
de natuurlyke gelykheid tusschen beide geslachten vernietigd wordt; kan dan de vrouw
van eenen, slegts eenigzins onbillyken man, by de minste gelegenheid, wel iets
anders, dan veragting verwagten? Daar de veelwyvery by hen geoorloofd is; moet niet
de jaloezy, waarby elke vrouw het hart des mans zoekt te winnen, haar alle misnoegd
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maaken? Daar de echtscheiding, zelfs volgens hunne vermeende Goddelyke wetten, by hen
zo ligt geschieden kan; moet dit niet 't hart van elke weldenkende vrouw met vreeze
voor 't toekomende vervullen? Deze ongelegenheden der gemelde ongelykheid van beide
geslachten, der jaloezy en echtscheiding, vervallen by alle waare Christenen; en waar
ze worden gevonden, daar zyn kenmerken eener heerschende godloosheid. Waar aan nu
moeten wy juist dezen voorrang van den huislyken toestand onder ons toeschryven?
Juist ook aan den Christelyken Godsdienst, welke ons de scheppinge van man en vrouw
naar het beeld van God leeraart, en in ons de vernieuwing tot hetzelve voortbrengt.

§. XLIX. Beoordeeling der Vrygeesten en Spotters met den Godsdienst onder de
Christenen.
Iemand, die gelegenheid heeft, de werkingen van den Christelyken en Mahomedaanschen
Godsdienst in verscheide landen te zien, kan op de Vrygeesten en Spotters met den
Godsdienst niet toornig genoeg worden, welke, by het bedenken van nieuwe kunstgreepen
ten behoeve hunner zaake, daartoe vervallen zyn, dat ze den laatsten door verscheide
voorwendzels verheffen, en daar door den eersten verlaagen. Wat kan men anders
verwagten, dan dat, hier door, veele onrype gemoederen in de war gebragt, en in 't
geloof ten minsten twyfela??g worden gemaakt? Om dit te verhelpen, en zulken
kunstgreep in zyne waare gedaante te vertoonen, heb ik de vooraf gemelde zaaken met
weinig woorden te boek gesteld, en my daarby als een waaren vryen Geest beweezen.
Dan, gaan zy, wien deze naam zo dierbaar en waardig is, wel na, wat hy betekent? en
hoe hy zig niet met verblindende en verschalkende partyschap, en even zo min met de
dienstbaarheid aan eigenzinnigheid, hoogmoed, bygëloof, zonden en ondeugden overeen
laate brengen? Bedenken zy wel met andere spotters van den Godsdienst, dat hen in
dien van Mahomed hunne lasteringen niet zouden toegelaaten worden? dat zy die
verschooning van hunne misbruikte vryheid den Christelyken Godsdienst moeten dank
weeten, welke een afkeer heeft van den Gewetensdwang, en zyn echten Leerlingen in 't
algemeen toeroept: gy verdraagt gaarne de Dwaazen, dewyl dat gy verstandig zyt.
(Corinth. XI, 19.)
Na dat nu het noodige, raakende Mahomed, den Koran, het Turksche Ryk enz. in 't
eerste deel is voorgedraagen; zo zal men in staat zyn, om de vrygeestige verheffing
van den Mahomedaanschen Godsdienst boven den Christelyken te beoordeelen. Niets dan
eene strafwaardige onkunde, of eene moedwillige boosheid kan 'er de oorzaak van zyn.
Dat de Bybel zo verscheidcnlyk wordt uitgelegd, is eene oude tegenwerping, die men
tegen denzelven maakt. De bevinding staaft ze wel; maar het gevolg, dat men 'er uit
wenscht af te leiden, dat 'er naamlyk geen zekere zin in ware te vinden, is onecht.
Dit zien zelfs wel de dwaalende Gezindheden onder de Christenen; hierom ontleenen zy
haare bewyzen niet uit de H. Schrift, maar uit vooröordeelen en valsche besluiten,
die ze sluitreden noemen, of uit de uitspraaken der Kerke, of wel uit nieuwe
openbaaringen. Waren de Mahomedaanen maar eenigzins eenpaarig omtrent de uitlegginge
des Korans; wat zou daar uit niet ter vernederinge van den Christelyken Godsdienst
worden opgemaakt? Niets heeft den Vrygeesten meer ter harte gegaan, dan dat ze
deszelfs Dienaaren ten uitersten mogten vernederen. Maar kunnen ze daar toe wel magt
en recht hebben, daar ze niet, gelyk de Imans, hunnen toehoorderen aardsche dingen
voordraagen, en nog minder de belhamels van Staatsonlusten zyn? Komt niet van hen,
als de werktuigen van den Godsdienst tot het gansche volk, nog die verbetering van
zeden voort, welke der menschen aangeboren en algemeene bedorvenheid eenigzins paal
en perk stelt? Wien moet men de goede orde in den huiselyken staat toeschryven? Wie
houdt den grootsten hoop der bewooners van een Staat, zelfs zonder uiterlyke
straffen, in onderwerping en gehoorzaamheid, en dit door middel van de vaste banden
des Gewetens? Oogschynlyk de leerstand. En, wanneer die in eenig land heeft
opgehouden, hoe zyn (men heeft 'er de ondervinding van in Asia en Africa!) de
menschen, heel schielyk, uitgelaaten, en dieren in menschlyke gedaanten geworden?Den natuurlyken mensch is niets aangenaamer, dan de lusten des vleesches te voldoen.
Wie iets anders wilde verwagten; die moest de raagt der algemeene bedorvenheid weinig
kennen. Maar dit moet ons bevreemden, wanneer men dezen grouwel opschikken, de
veelwyvery en hoerering?? als nuttig ter bevolkinge der landen voorstellen, ja zelfs
eene dierlyke opvolging der vleeschelyke wellusten als onnadeelig wil oogeeven.
Drogredenen doen hier niets af; men lette op de ondervinding: en, wie zig door geen
vooroordeel laat inneemen, dien kan Turkye daaromtrent ten vollen onderregten. Voor
't overige kan men het geschreeuw van rede, gansch niet met het gedrag der Vrygeesten
overeenbrengen, als welke, door de aanpryzing van zodanige ongebondenheden, en
verdere vernietiging van 't wezenlyk groot onderscheid tusschen goed en kwaad, de
menschen weêr tot dieren willen maaken, waarvan de Schepper hen, door eene gezonde
rede, zo duidelyk heeft onderscheiden. De verbeelding is, sedert de ingesloopen
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vrygeestery, ontstaan, en neemt gestadig toe, dat naar dezelve de tyden meer en meer
wierden opgehelderd. 't Is waar, elk Vrygeest verbeeldt zig, een Wysgeer, een
Historiekundige, een Godgeleerde, met één woord, een Weetal te zyn; wat niet in een
spitsvinnigen en spottenden toon is geschreeven, dat wordt, by alle bondigheid, voor
beuzelpraat verklaard. Maar bedenken zy wel, dat het zelfs onder de domste en
ongeleerdste Turken niet aan spotters met den Godsdienst ontbreekt? ten bewyze, dat
by een boos hart, eene neiging tot zonden en ondeugden, eene drieste onbeschaamdheid,
en wat bedorven vernuft, niets ligter voor iemand zy, dan een spotter met den
Godsdienst te worden. En hy verraadt openlyk de diepste onkunde, die de vroegere
tyden de geleerdheid ontzeggen, en ontkennen wilde, dat de Christenkerk de bewaarster
derzelve is geweest. Hoe hebben zig niet, in de duisterste tyden, de Kerklyke
perzoonen wegens het uitschryven der handschriften, en de behoudenis der
Bibliotheeken verdiend gemaakt? De Christelyke Godsdienst en de geleerdheid zyn,
altyd, te gelyk geklommen en gedaald; een kenteken, dat ze zig zamen wél verdraagen:
daar het Mahomedaandom in tegendeel, den tyd der Kalifen uitgezonderd, de vrye
geleerdheid steeds heeft geschuwd, en nog schuwt. Het bygeloof wordt, met recht, als
een groot Kwaad aangemerkt, en elk wordt aangemoedigd, om 'er zig van te ontdoen.
Maar, wat heeft hetzelve best ontdekt en verdreeven? De Christelyke Godsdienst naar
de gronden van den Bybel. Die heeft ons van zo veele zondige en vreemde dingen
ontheft, onder wier jok andere volken slaafsch zugten, niet, om dat de rede hen
ontbrak, maar, om dat ze niet door eene nadere Openbaaring verlicht, en tot die
waarheid wierden opgeleid, welke wel redemaatig is, maar tot wier ontdekking de rede
op haar zelve niet zoude zyn gekomen. Waar nu by Christenen nog bygeloof is; daarvan
zyn zy alleen de oorzaak, welke zig niet aan Jezus Godsdienst, die het ontdekt en
vernietigd, zuiver overgeeven; daar het, in tegendeel met alle valsche Godsdiensten,
en den Mahomedaanschen inzonderheid, onafscheidelyk gepaard gaat, en waarvan men ook
de spooren ziet by die Christenen, welke met de Mahomedaanen vermengd leeven. Mogten
zy tog, die het Mahomedaandom ter minagtinge des Christendoms misbruiken, bedenken,
dat ze juist daar door het laatste een sterk steunzel aanbieden: want Mahomed geeft,
in den Tonzra, de duidelykste en nadruklykste getuigenissen van Jezus Wonderwerken en
die van zyne Apostelen, mitsgaders de geloofwaardigheid van al hetgeen de spotters
met den Godsdienst zo gaarne onzeker willen maaken. Uit myne eige ondervinding leide
ik voor my, en uit myne voordragt voor myne leezers de verpligting af, om dankbaar te
zyn voor dat licht, het welke wy door de uitgebreide kennis van de H. Schrift, en den
hierop rustenden Christelyken Godsdienst hebben ontvangen, en in dit licht te
wandelen, op dat de duisternis ons niet overvalle.
AGTSTE AFDEELING.
Aanwyzing en beoordeeling der bekendste reisbeschryvingen en berichten van Turkye.

§. L. Van de reizen in Turkye.
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Men raakt, dikwyls, in een soort van geest-vervoering, wanneer men die plaatzen en
streeken bewoont of bereist, waar, in aloude tyden, zo veele beroemde mannen leefden,
zo veele merkwaardige gevallen gebeurden, en waarvan zo veel is geschreeven.
Weshalven ik het waage, den geenen, welke voor zig, of op kosten van anderen, in de
Levant met nut willen reizen, eenige voorslagen tot dat einde te doen. - Zy moeten
zig vooral beproeven, of ze de noodige gezondheid en lighaams-sterkte bezitten, om
allerleie ongemakken door te staan, die 'er mede gepaard gaan. Men moet, aan veele
plaatzen, genoegen neemen, onder den blooten Hemel te slaapen. By de Zomer-reizen
maakt men, daar, van den dag nacht, en van den nacht dag, om wegens de hitte by nacht
te reizen, en over dag uit te rusten. In den Winter verstyfd men byna van den regen
en de koude winden; en in den Zomer verstikt men bykans van eene benaauwde
hitte. De slegte gesteldheid der Turksche herbergen, of Chans en Karavanseras is
vooraf gemeld, en in veele streeken zyn 'er niet eens zodanige. - Om de landstaalen,
inzonderheid de Grieksche, Turksche en- Arabische, des te ligter te leeren, moet men
den grond daartoe vooraf in Europa hebben gelegd: want anders houden 'er zig de
windbreekende taalmeesters zeer lang mede op. Men moest zig, vooraf, ook een zeker
Plan ontwerpen, of laaten ontwerpen, welke landstreeken men wil doorreizen, en de
voornaamste reisbeschryvingen daar over naleezen, om niet zonder alle onderrigting de
reis te aanvaarden; maar op de aanmerkenswaardige dingen reeds oplettend gemaakt te
zyn, in overëenstemming van die uitmuntende schikking, welke de Heer Hofraad
Michaelis, te Gottingen, voor de Deensche reizigers heeft gemaakt. - Vóór het
eigenlyk aanvaarden der reize moet men zig, in de Levant, aan eenen oord ophouden,
daar weinige of gansch geene Europeërs zyn, ten einde des te meer met de inwooners
des lands om te gaan, de taalen schielyker te leeren, en zig aan de Oostersche
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kleeding, gebruiken en leevenswyze, mitsgaders aan de spyzen en dranken te gewennen.
Veele Europeërs hebben hunne eigenzinnig- of oningetogenheid in dit opzigt met het
Leven moeten betaalen. - Men moet zig tot de reis zelve met eenen Pas (Ferman) van de
Porte, door middel van een Europischen Gezant, voorzien; even als men ook de brieven
van aanbeveeling van dezen, als mede de Consuls, Kooplieden en Roomsche Kloosters,
ook wel de Grieksche en Armenische Patriarchen en Bisschoppen noodig heeft, en zeer
wél kan gebruiken. Men regt 'er, overal, veel mede uit, en kan 'er zig, meestal,
goede gevolgen, veele hulp en liefdediensten van belooven. Want de Europeërs aller
natiën en Gezindten, zelfs de Roomsche Kloosters zyn, by de ontvangst van
aanbeveelingen, daar, jegens een' Vreemdeling veel hoflyker, dan in eenig ander land.
— Aan Magistraats-Persoonen onder de Turken moet men, ten ware het byzondere
omstandigheden en betrekkingen medebragten, geene aanbeveelingen of Addressen zoeken;
anders komt men hen te aanzienlyk voor, en zy niet alleen zouden de beurs sterk
ligten, maar ook andere, welke agterdogt krygen, dat veel van iemand kan gehaald
worden. Kooplieden en behoeftige Geleerden zyn de nutste verkeering.
De kosten loopen by de reizen, op menigerlei wyze, hoog, en evenwel wordt 'er een
groote omzigtigheid vereischt, om niet te laaten blyken, dat men ze doen kan. - Men
kan niet het door menige Provinciën of Steden reizen zonder niet den bevelhebbers,
vooral den Bassas, een geschenk te geeven; die plaatzen alleen zyn er van
uitgezonderd, daar de Europeërs veele verkeering hebben; en in het H. land moet, aan
zeer veele plaatzen, de Kaf dief een tolgeld op de wegen, en een zeker geld voor het
gaan in steden en kerken worden betaald, 't welk dikwerf niet gering is, en wel in
twaalf en meer Piasters kan bestaan. - Hoe minder omslag men maakt; des te beter is
het en des te minder wordt men aangehouden. Voor 't overige moet men geen staat
maaken of op posten, of goede wegen, of reistuigen en andere gemakken; maar men moet
zig zelv' van paarden of muilezels, tenten, leevensmiddelen en andere noodwendigheden
voorzien, waarvan men, daar, genoegzaame onderrigting krygt. Op de reizen slaagt men
best met zulke Bedienden, inzonderheid van de Armenische natie, welke reeds voormaals
geweest zyn ter plaatze, daar men denkt heen te reizen of zig op te houden. Huurt men
de dieren en de Persoonen, daartoe behoorende; dan betaalt men, gemeenlyk, de helft
vooraf, en 't overige by het einde der reize. — Voor 't overige moet men het oogmerk,
waarom men reist, zo veel mogelyk is, voor de Turken verbergen. Een Europeër wordt
ligt verdagt, dat hy schatten zoekt, en alsdan staat hy voor Avanien?? bloot. — Met
Karavaanen reist men veiligst, vooral wanneer men een Koopman of een Arts is, of ten
minsten voor zulk een doorgaan kan. Veelen gingen verkleed als Roomsche Paters,
hebben inzonderheid als Franciscaanen en Capucynen gereisd, en ??aagden op die wyze
wel op hunne reizen, om dat men ze voor arm hield. — Men moet 'er niet om denken,
alleen of met weinig Persoonen, vooral in zekere Provinciën, te willen reizen; want
men zoude weldra gevaar loopen, inzonderheid wanneer men voor een Vreemdeling
gehouden mogt worden, van geplonderd of zelfs vermoord te worden.
Op zyne goederen moet men een waakend oog houden, om overdag niet van de roovers, of
's nachts van de mêereizenden uit de Karavaan zelve te worden bestolen. - Overal is
het reizen moejelyk en kostbaar, en de reizen te water met Levantsche vaartuigen zyn
nog buiten dat gevaarlyk. Doch korte reizen op dezelve, by voorbeeld van
Constantinopel naar den Archipel, of in het algemeen rondom de kusten, zyn, vooral by
Zomerdag, zo onveiiig niet, om dat ze van de daar zynde Zeelieden zeer dikwyls
gedaan, en by den schyn van het minste gevaar, voort de havens of reeden worden
gezogt.
De Zeereizen over het algemeen hebben boven de landreizen zekere voorrechten, doch
ook haare ongemakken. Men is op de schepen als 't huis; maar by een sterken wind, en
inzonheid stormen is de beweeging menigmaal zo groot, dat, hetgeen onder is, boven,
en het geen boven is onder raakt. Dit veroorzaakt by de meesten, vooral wanneer ze,
voor de eerste maal, ter Zee reizen, die Zeeziekte, welke met kwalyk worden,
overgeeven enz. gepaard gaat, zo dat iemand meer dood, dan leevendig schynt alhoewel
zy voort over gaat, zo dra men maar aan land gebragt wordt. Voor 't overige kan men
zig niet wel iets pragtiger verbeelden, dan by helder Weer eenen gezigtskring van ??
Duitsche mylen op de vlakke Zee rondom zig te hebben, en dan inzonderheid den op- en
ondergang der Zon te zien. Maar niets is mede vreeslyker, dan het geweld van de door
eenen storm in beweeging gebragte, en hemelhoog gaande golven en het bruischen
derzelve, wanneer ze tegen elkander of tegen een schip aanbonzen. Dit laatste wordt,
dikwyls, door dezelve met stortingen overdekt. By kalmten ziet men menigerleie
visschen, die menigmaal in eene ontelbaare menigte voorby de schepen trekken. — By
nacht leert men, by eene schielyke scheepvaart, het zieden der Zee, en het lichten
derzelve regt verstaan. Job XLI, 22. 23. Wat daar den Leviathan wordt toegeschreeven,
laat zig by uitstek duiden op den loop eenes schips. Het daar gemeldde lichten, of de
als vonken uit het water komende, en de daar door veroorzaakte elektrische stof,
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blyft voor de Natuurkundigen nog een onverklaarbaar verschynzel. Uit de laatere
onderzoekingen blykt, dat het, door 't lichten van verscheide soorten van kleine
slymige zeedieren veroorzaakt wordt, het welk ontstaat, wanneer het zeewater tegen
malkander geschuurd wordt.

§. LI. Van de Turksche reisbeschryvingen, en de berichten van Turkye in 't
algemeen.
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Men heeft reden, om by het leezen der berichten en reisbeschryvingen van Turkye
omzigtig te zyn. Veele daarvan worden op boekvertrekken, zonder daar ooit geweest te
zyn, uit andere boeken en hooren zeggen opgesteld. Wanneer al goede bronnen zyn
gebruikt; aan de waare naauwkeurïgheid zal egter veel ontbreeken, zo niet de
schryver, door den oogenschyn, de kennis zig te wege heeft gebragt, of op eene andere
wyze geregeld. Menige dingen worden door reizigers, die Turkye als ter loops hebben
doorgereisd, bekend gemaakt. Voornaame en ryke, en daarby nieuwsgierige jonge lieden
verschynen in Turkye; houden zig een korten tyd aan verscheide plaatzen, waar
Europeërs woonen, op; neemen deel aan hunne vermaaken, en zien en reizen, om te
kunnen zeggen, dat ze gezien en gereisd hadden. Van dit slag ziet men zo menigmaal
Reizigers in Turkye, als 'er nieuwe Gezanten naar Constantinopel worden gezonden; en
men begrypt, zonder dat ik het behoeve aan te merken, wat men van hunne berichten
moet houden. Veele willen zelfs eenzydige oogmerken door zulke beschryvingen
bereiken, gelyk dit in zo menige Lettres, Memoires enz. zigtbaar is. (*)
Weshalven ik het geenszins overtollig, maar veeleer raadzaam oordeele, een zaaklyk
bericht van de bekendste schryvers over den Levant te laaten volgen.
De reisbeschryvingen vóór de i6de eeuw laate ik daar, omdat ze, den navorscher der
oude Historie uitgezonderd, tot de kennis van den tegenwoordigen toestand des
Turkschen Ryks weinig toebrengen. Wie daaromtrent inmiddels onderrigtinge begeert, en
'er een menigte van leezen wil, dien wyze ik naar de Voiages faits principalement en
Asie dans les XII. XIII. XIV. et XV. siecles par Benj. de Tudele Jean du Plan-Carpin,
N.A Scelth, Guillaume de Rubriquis, Marc Paul Venitien, Haiton, Jean de Mandeville et
Ambroise Contarini, accompagnès de l'histoire des Sarrassins et des Tartans ??. par
Pierre Beugeron, la Haie 1735. 2 tom. in fol. Arias Montanus heeft het Itinerarium
Benjamini Tudelensis, te Antwerpen, in het jaar 1578. in 8. afzonderlyk uitgegeeven.
Hy vondt het Hebreeuwsche handschrift van dezen bekenden reisbeschryver, een Jood der
i2de eeuw, te Trente, en gaf het in eene Latynsche overzetting uit; maar anders was
't, reeds lang vóór hem, een paar maal in 't Hebreeuwsch gedrukt geweest. De
overzetting is, te Leipzig 1764. in 8. nogmaals met verscheide byvoegzels en
ophelderingen uitgekomen. Twee werken der 15de eeuwe mag ik evenwel hier niet
verzwygen, waar van 't eerste eigenlyk, en 't ander in een zeker opzigt mêe daartoe
behoort; te weeten Breydenbach itinerarium, en het reisboek des H. Lands.
Bernh. de Breydenbach itinerarium Hj??rtfol. is, in klein fol. zonder melding der
drukplaatze en des jaars, doch waarschynlyk te Ments in het jaar 1490. uitgekomen.
Deze ondernam, in het jaar 1483, met een taamlyk gevolg, de reis over Venetië naar 't
H. Land te water, alwaar hy de H. Bedevaarten deed; waarop hy eene korte beschryving
van hetzelve geeft, en dan van de verscheide Gezindheden in hetzelve, de
Mahomedaanen, en wel heel breedvoerig, maar veel korter van de Jooden, Grieken,
Syriërs, Jacobiten, Nestorianen, Armeniërs, Abyssiniërs, Maroniten, en eindelyk de
Latynen of Roomschgezinden spreekt. Hy beklaagt den toestand des beloofden lands, en
vermaant de Christen-vorsten tot deszelfs verdediging, of nieuwe Kruistogten. Van
Jerusalem reisde hy, door de woestyne, naar den berg Sinaï, en was van den 27 Aug.
tot den 22 Septemb. onderwege. Den 27 dier maand aanvaardde by de gewoone reis na
Kairo. Aan het einde der roode Zee zag hy merklyke gedenktekenen der voormaalige
groote onderneeming, om ze, door een Kanaal, met den Nyl te verëenigen. Te Matharea,
naby Kairo, alwaar hy den 6 Octob. kwam, wierd hy in de toen nog voorhanden zynde
balzem-tuinen gebragt. Zyne beschryving van Kairo laat zig met vermaak leezen, even
als ook zyne terugkomst over Rosette en Alexandrie te Venetië. In het aanhangzel
vindt men een kort verslag van de verovering van Jerusalem, de wegneeming van
Negropont, de belegering van Rhodis, en het inneemen van Id??runt. Daar zyn
afdrukzels der Alphabets van meerder Oostersche taalen, als mede verscheide houten
plaaten met afbeeldingen van steden bygevoegd, doch welke nog zigtbaarlyk de
kindsheid dezer kunst in dien tyd ontdekken. Hoewel dit werk vol is van menige
Godsdienst- en andere vooröordeelen dier eeuwe; 't is egter ééne der eerste goede
reisbeschryvingen, en behelst verscheide berichten, welke het thans nog
leezenswaardig maaken. Dit itinerarium is eene overzetting van een Duitsch Origineel,
het welk omtrent het jaar 1486. zou zyn uitgekomen. Van den inhoud dezes boeks komt
in het volgend artikel nog iets voor.
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Geloofwaardig reisboek des H. Lands enz. (*) Neurenb. 1569. en een tweede deel,
Frankf. aan den Main, 1609. beide in Folio. Dit is eene verzameling van 21 in 't H.
land en deszelfs omleggende landstreeken gedaane reizen, welke hier by malkander zyn
gedrukt, en, behalven derzelver beschryvingen, ook verscheide dingen nopens de daarin
woonende natiën en Gezindheden melden. De lyst der werken, daarin vervat, en in
gewigt en geloofwaardigheid onderling zeer verschillende, is, als volgt. 1) Ruperti,
Abt van Bergen, beschryving van den magtigen heirtogt der Christenen in 't H. Land,
in het jaar 1095, onder Godfried, Hertog van Bulion. 2) Beschryvinge der reize naar
het H. Land van Hertog Alexander, Paltsgraaf aan den Rhyn enz. in het jaar 1495. en
1496. 3) Reis van Bugislaus X, Hertog van Pommeren, naar het beloofde Land, in het
jaar 1496. 4) Joh. Graaf van Solms enz. reize naar het H, Land en den berg Sinai, in
het jaar 1483 en door den Heer Bernh. van Breitenbach beschreeven. 5) Joh. Werli van
Zimpern bedevaart naar het H. Land, in het jaar 1484, beschreeven door Broeder Feux
enz. 6) Bedevaart van Albrecht, Graaf van Löwensteint enz. naar het H. Graf, Egypten,
en den berg Sinai, in de jaaren 1561 en 1562. met 7) een bygevoegd Pelgrims-boek. 8)
Jac. Wormsers enz. reize naar het H. Land en Egypten, in de jaaren 1561. en 1562. 9)
Steph. van Gumpenberg enz. reize naar 't beloofde Land, in het jaar 1449. 10) Mesch,
van Seydlitz enz. reize en bedevaart, van 1556. tot 1559, door hem zelv' in orde
beschreeven. 11) Joh. Van Enrenberg reize naar het H. Graf, in het jaar 1556. 12)
Leonh. Rauchwolf, M. D. reize naar het H. Land en andere Oostersche landen, in het
jaar 1573. 13) J. Tuchers van Neurenberg, reize naar het H. Graf en andere omleggende
plaatzen, 1479-14??. 14) Helffrichs van Leipzig, reize naar het H. Land en andere
aangrenzende plaatzen, in het jaar 1565. 15) Dan. Eckleigs van Arm reize naar het H.
Graf, in de jaaren 1552 en 1553. 16) Joh. de Monteville reizen door het beloofde
Land, Indië en Persië, in het jaar 1350. 17) Reis van Rudolph, Kerkmeester te Suchen
in Westphalen enz. naar het H. Land, benevens eene duidelyke beschryving van dat en
andere landen en voornaame plaatzen, van de jaaren i336 tot 1350. 18) Broeder
Brocards naarstige beschryving des H. Lands, zo als het in 't jaar 1283. gesteld was.
19; Sal. Schweiggers reize naar het H. Land in den jaare 1576. 20) Nicol Christ.
Radzivil, Hertog enz. reize naar Jerusalem, 1583. 21) Joh. Schwallarts Bedevaart naar
't H. Land,in het jaar 1586. Zo dik als dit werk is, zo dun zou 't worden, indien 'er
uitgenomen wierd, het geen 'er tien en meermaalen in staat. Verscheide dezer
beschryvingen, welke de reize, byna omtrent tenzelfden tyde gedaan vernaaien, zyn
bykans van eenzelfden inhoud. De meeste vroegere behelzen zelden meer, dan de naamen
der zogenoemde H. plaatzen, naar welke men gebragt wordt, en de Legenden welke daarby
den reizigers en bedevaartgangers pleegen verhaald te worden. Eenige zyn opgevuld met
de zotste fabelen, by voorb. die van Motteville; andere leveren alleen de vermeende
stigtelyke bedevaarts-historien, en der zelver opstellers agtten het niet eens der
moeite waardig, die plaatzen te gaan bezien, waar geen aflaat te krygen was; en
sommige andere, waar van ik, vervolgens, nog afzonderlyk zal spreeken, als een
Rauchwolf, Radzivil enz. (*) verdienen ook nog, in onze tvyden, te worden geleezen,
kunnende dezelve mede dienen, om de zaaken, zo als zy eertyds waren, en nu zyn, te
vergelyken, en kennis te verkrygen van de toenmaalige tyden en omstandigheden der
waereld. Ik vergenoeg my, slegts iets weinigs deels op te tekenen, deels den leezer,
die het begeeren mogt, daarheen te wyzen. Breitenbach geeft (bladz. 117-138.) eene
geregelde beschryving des H. Lands. Nopens de Zee Maron meldt hy, (bladz. 121.) 't
geen anders wel bekend is, dat ze, in den Zomer, geheel en al droog wordt, en 'er
boomen, gras en struiken in groeijen; maar hy voegt 'er by: dat 'er zig alsdan
leeuwen, beeren en andere wilde dieren in verbergen, ter onderrigtinge voor hen,
welke niet willen toestaan, dat 'er dergelyken in 't H. Land waren. Raakende de doode
Zee bericht hy, (bladz. 129.) dat ze somwylen wast, naar gelange de sneeuw op den
berg Libanon en andere bergen smelt, en dat daar door de Jordaan, en veele andere
rivieren, even als door den regen opzwellen. Hy nam den landweg van Jerusalem naar
den berg Sinaï, door de woestyne, die van de reizigers zelden gekoozen wordt. Hy
bericht, dat het kostbaare werk, waar door een Egyptisch Koning de roods Zee, door
middel van een Kanaal, had willen verëenigen, tot welks volvoeringe, zekerlyk, groote
bergen en duinen hadden doorgraaven, en veele rotzen verbryzeld moeten worden, om die
reden was blyven steeken, dewyl daardoor het vrugtbaar Nylwater zout zoude geworden
zyn, ja een groot gedeelte van Egypten daar door mogt worden overstroomd. De Balsemtuin, zegt hy, bladz. 195. by Matharea, tweeduitsche mylen van Kairo, wierd zeer
naauwkeurig bewaakt en geslooten gehouden. Van de reisgenooten wierden 'er slegts zes
op eenmaal binnen gelaaten, en wel onder scherpe bedreiging, van niets aan te raaken,
veel minder iets mee te neemen. Die hen rond leidde, nam een takje, boog het tegen de
Zon als een hoep, en, toen het borst, liep 'er een klaar vogt als olie uit, waar van
de lugt rondom geheel vervuld wierd; ja, toen één der reizigers de hand van binnen
met dien olie smeerde, zo had hy, naar zyn, bericht, dezelve dermaaten doordrongen,
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dat men het aan de andere zyde gezien en gerooken had. Wanneer men slegts de bladen
of takken tusschen de handen sterk wreef, dan rooken zy zelfs sterk. De balsemstruiken groeiden ter lengte van een mensch, en geleeken naar aalbesseboomen. In
December sneed men de takken driemaal in de schors, en hing glazen onder de
insnyding, waaruit de olie in dezelve droop. Wat van de eerste sneede wierd
verzameld, was voor den Sultan; wie iets daar van nam en behield, die wierd met den
dood gestraft. De balsem van de tweede en derde sneede was zo goed, als van de
eerste, en wierd openlyk verkogt. De Vorst van Radzivil, die honderd jaaren daarna
reisde, in welken tusschentyd het land onder de gehoorzaamheid der Turksche Keizers
was gekomen, zag ook wel dezen tuin, en eenige plantjes daarin, welke byna twee ellen
hoog, maar verdord waren. Want Hassan, die kort te vooren Stadhouder in Egypten was
geweest, had den Moor, die 'er het opzigt over gehad, en veel geld daar door
verzameld had, laten worgen; waarop gevolgd was, dat de balsem-struiken geheel en al
waren vergaan, om dat men niemand had kunnen krygen, die ze had weeten op te passen.
Hy meldt daarby, dat in het gelukkig Arabie, door beschikking van Keizer Soliman, de
balsem-struiken menigte groeide, welke derwaarts uit den Egyptischen Tuin verplant
was, en nu van Mekka door de Karavaanen wierd gebragt. Nopens de Pyramiden vindt men,
en verscheide dezer reisbeschryvingen, by voorb. Löwenstein, Helfrich en Radzivil,
berichten, waarvan anderen gebruik gemaakt hebben; maar raakende de grootste, wil ik
het volgende uit den eersten (bladz. 366.) boeken onder anderen was 'er een diepe
regenbak, welke drie afscheidingen had, en, toen wy drie onzer reisgenooten aan den
éénen kant naar beneden hadden gelaaten, moesten ook drie van ons naar hen toe;
hierop lieten wy ze verder toen moesten nog drie by ons komen, die ons naar beneden
lieten; maar de anderen wagtten boven, tot dat wy alles hadden bezigtigd. (Ik laat
onaangeroerd, wat hy van de zorg meldt, om lantaarnen en lichten brandend te houden.)
Toen wy nu geheel op den grond waren, vonden wy 2 doode lighaamen staande aan de wand
leunen, dewelke, zo dra wy ze aanraakten, in asch vielen. Wy zagen ook een
toegemetzelde deur onder den grond daar uitkomen, welke wy met houweelen open sloegen
want men had ons altyd gezegd, dat daar een schat verborgen was, maar geen Turk of
Ara??eter zig zo diep had durven nederlaaten, waarop wy eenen zeer fraajen, gladden,
verwulfden gang vonden, zo dat 'er een man regt overeind in staan en gaan konde. Wy
gingen 'er ook redelyk verre in, maar, om dat de nacht ons overviel, moesten wy het
verder gaan staaten??. Men zeide ons, dat deze gang tot by Akxandrie liep. - Dit
alles was de schat, welken wy daar hebben gevonden. "Raakende het gewoone brood der
omzwervende Arabiërs meldt Löwenstein, (bladz. 376.) toen hy onder hen als een
gevangene was: "het ware onder Kemels-mest gebakken; zo als hun gebruik was,
allerwege meel en gedroogde Kemels-mist mede te voeren. Wanneer ze nu te veld leggen,
of wel in hunne huizen zyn; dan maaken ze koeken, leggen die op den grond, doen 'er
Kemels-mist, welke ligt brandt, en groote hitte geeft, over heen; vervolgens keeren
zy die om, en zo bakken zy. Wurmser meldt ditzelfde, (bladz. 414.) zeggende, toen hy
by een Arabisch huis gekomen was: "wy vonden het brood daar smaakeloos; want het was
van meel op den grond in het zand gebakken, door middel van drooge Kemelsmist,
gemerkt 'er geen hout was. Maar wy dankten God, dat wy dit hadden."
(*) Hoe moejelyk het zy, om grondige berichten nopens Turkye te krygen, belydt zelfs de
Engelsche Afgezant ??Porter. Ik kan niet voorby, ten einde dit kragtiger te bewyzen, en daar
door teffens de Leezers der Turksche reisbeschryvingen tot eene naauwkeurige, ja byna
agterdogtige beoordeeling van de daarin vervatte berichten oplettend te maaken, de woorden van
den Hooggel. Heer Björnstahl, toen hy zig, in de jaaren 1776 en 1777, te Constantinopel
ophield, en gelyk men ze in Schlözers (Hoogd.) briefwisseling, ded 2,?? stuk 8. 0. 23. vindt,
hier te plaatzen: "het is oneindig moejeiyk, (zegt hy daar) eene volkomen en volledige kennis
van der Turken karakter, denkwyze, zeden, gebruiken, kunsten, vermaaken, feesten, speelen en
tydverdryven, hunne regeer- en levenswyze, ampten en bezigheden hunner bedienden te krygen. -De eenige weg daar toe is wel een langduurig verblyf in dat land.”
(*) In het Hoogd. Bewahrtes Reisbuch?? des heiligen Landes &c.

9780

9785

(*) Nicol. Christ. Radzivilii Principis Hierosotymitana peregrinatio &c. in latinam translata
& correctius in lucem edita. Antw. 1614. fol. Deze beschryving bestaat uit 4 stukken, waarin
het dagboek volgens de reizen, in het ]aar 1583 in verscheide Landen gedaan, verdeeld is. Daar
is eene afbeelding van de Kerk des H. Grafs, en 't uiterlyk ontwerp beneffens de middelyn des
H. Grafs zelf, als mede de Liturgie der Processie by hetzelve, en de plegtigheid bygevoegd,
wanneer iemand tot een Ridder des H. Grafs wordt geslaagen.

§. LII. Van eenige Schryvers der 16de eeuwe; inhoud hunner werken, en
beoordeeling derzelve.

Onder de reizigers en Schryvers der i6de eeuwe merke ik inzonderheid de volgende op,
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geevende Auger Gislen van Busbek de eerste plaats. Deze was te Commines, in het jaar
1522 uit eene aanzienlyke Familie geboren; wierd om zyne geleerdheid hooggeacht, en
door Keizer Ferdinandus I. in staatszaaken gebruikt maar inzonderheid als
buitengewoon Afgezant naar Constantinopel gezonden. Dewyl hy den Turkschen Keizer,
Soliman, daar niet aantrof moest hy zig naar Amasia in klein Asie begeeven alwaar hy
slegts eenen stilstand van wapenen voor 6 maanden kon verkrygen. Hy keerde dan te
rug; maar wierd op nieuw, naar den Sultan gezonden, en bleef 7 jaaren in Turkye
brengende ook eenen stilstand van wapenen voor 8 jaaren te wege. In dien tusschentyd
kreeg hy groote kundigheden van den Turkschen staat, hebbende die in vier Latynsche
brieven onder den titel, Itinerarium Turcicum, bekend gemaakt, welk werk ook onder
anderen, te Leiden, in het jaar 1633. is gedrukt. Het is wel geene eigenlyke
beschryving; maar nogtans vindt men er een verslag in van de Turksche regeeringsvorm,
den oorlogs-staat, en eenige gebruiken, om van geene gewigtige aanmerkingen te
spreeken, zeer gegronde berichten, en die brieven laaten zig in het Latyn zeer wél
leezen. In zyn tyd was het nog de gewoonte, (gelyk hy ook van deze met weemoedigheid
gewag maakt,) dat de Janitsaaren uit Christenkinderen der lands-inwooneren met geweld
wierden genomen. Hy stierf 1592.
Hierop laaten wy volgen: Itinerarium Hierosolymitanum Barthol. de Saligniaco equitis
et jureconsulti Galli. Magd. 1587. Hy deed zyn reis in het jaar 1522. Dit werk is een
half Alphabet in 4to groot; maar wordt, door de laatere, heel overtollig gemaakt.
Turkey, Chronika, Glaube, Gesetz, Sitten. Von einem Siebenburger, so da ynn der
Turkey gefencklich bracht, und viel jahr nachmals dar gewönet, Zwickau 1530. kl. 4.
Men zou byna denken, dat dit door een Zevenberger in oud Hoogduitsch geschreeven werk
hetzelfde zy, welk onder den titel: Septem-Castrensis de moribus Turcarum, hier en
daar wordt aangehaald. Dit hier gemelde werk zou, volgens den Titel, reeds in het
jaar 1436. zyn opgesteld, verhandelende in 25 afdeelingen zyn onderwerp noch zo
omstandig, noch zo bevallig, dat men begeerte kan hebben, om het te leezen. Hy blyft
wel taamlyk by de waarheid, maar is niet naauwkeurig, noch stipt genoeg in zyne
uitdrukkingen. Wien het dus juist daarom niet te doen is, dat hy de berichten van een
Schryver van dien tyd leezen wil, die kan het, in onze tyden, volkomen daar laaten.
Les observations de plusieurs singularités & choses memorables, trouvées en Grece,
Asië, Judee, Egypte, Arabie & autres Païs étrangers, redigées en trois livres par
Pierre Belon du Mans. Reveus de nouveau & augmenté de figures. À Paris 1588. 4to
groot 468 bladz. Deze Schryver, omtrent het jaar 1518. gebooren, wierd een vroegtydig
Geleerde, Doctor Medicinae in de Faculteit te Parys, en 1564. vermoord. De
beschuldiging is wel niet genoeg beweezen, dat hy een gedeelte der schriften van P.
Gyl, na deszelfs dood weggenomen, en ze, naderhand, voor zyn eigen werk heeft
uitgegeven. Zyne reis valt in omtrent het jaar 1537, doende een voornaam gedeelte
derzelve met den toenmaaligen Franschen Gezant, Fumet. - Na eene korte inleiding
beschryft hy, in het eerste boek, het eiland Creta, meldende teffens veel van de
Grieksche natie. Hy bereisde eenige eilanden van den Archipel, inzonderheid Lemnos;
bezag den berg Athos en een gedeelte van Griekenland; hield zig te Constantinopel op,
stellende, by die gelegenheid, allerleie aanmerkingen over de Turken te boek. Het
tweede boek bevat de eigenlyke Oostersche reis. Hy ging te water door den Hellespont
en Archipel, alwaar hy de Dardanellen, Tenedos, Scio, Samos, Pathmus, Rhodus aandeed,
naar Alexandrie. Op den Thracischen bodem vindt men veele, door kunst opgeworpen,
redelyk hooge ronde heuvelen, die mede van de Zee Marmore gezien kunnen worden. Dit
zyn de grafsteden der voormaalige Koningen en Keizers van Thracie. In zyn tyd zag men
meer van Troje, dan tegenwoordig; uit hem heeft de voorgegeeven Abt de la Porte het
bericht ontleend, dat men de overblyfzels daarvan op de Zee tusschen die verwoeste
plaats en het eiland Tenedos kan zien. Van Alexandrie nam hy den gewoonen weg over
Rosetto en Kairo. Hier hield hy zig redelyk lang op, bezag den Balsem-tuin te
Matarea, en de Pyramiden. By de grootste vonde hy de Basis (grond) 380 eenigzins wyde
schreden, van het ééne eind tot het andere. By het opklimmen telde hy 250 trappen,
elke ter hoogte van vyf voeten, den voet tot 9 Poinsts gerekend. Hy meent, dat de
beste boogschutter, die van het spits der Pyramide naar beneden schoot, den pyl
bezwaarlyk zo ver konde schieten, dat hy nog niet op de trappen nederviel. Ik laat
daar, wat hy van de andere Pyramiden, het Sphinx-hoofd, de Mumien enz, zegt. Hy
reisde voorts naar den berg Sinai, verzekerende by den omweg, dien hy, gelyk
doorgaans geschiedt, rondom de roode Zee moest neemen dat ze, even als de Oceaan,
ebbe en vloed heeft. (*) De reis naar Jerusalem wierd, van Kairo, te land gedaan. Dit
was een moejelyke reis door de zandige woestyne tot na Gaza. Van daar ging het over
Rama naar Jerusalem. Daartoe worden, gemeenlyk, 9 of 10 dagen gevorderd. Den Jordaan
zag hy in November omtrent Jericho. De bedding dier rivier vond hy niet breeder, dan
omtrent 7 of 8 vademen, zo dat een kleine jongen een' steen daarover zoude kunnen
werpen, zo als ze dan ook niet zeer diep was. Zekerlyk zag hy ze juist in een
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jaargetyde, wanneer daar veele rivieren byna geheel zyn opgedroogd. By de legging van
Jerusalem merkt hy aan, dat, van welke zyde men ook daarheen komt, de weg steeds
opwaards gaat, helderende daar door de spreekwyze der H. Schrift op, waarin steeds
van de reizigers naar Jerusalem wordt gezegd, dat ze opgingen. (Marc. x, 32. 33 enz.)
De verdere reize deed hy te land door Galilea naar Damascus den berg Libanon,
Cesarea, (het hedendaagsche Balbek,) Tarsen, naar Aleppo, het oude Berrhoën of
Bereen, van hier naar Antiochien over het gebergte
(*) De Heer Niebuhr heeft dit nog nauwkeuriger, op zyne reizen, door gewoone waarneemingen,
bevestigd en buiten alle tegenspraak gesteld.

Amanus naar Adem, en van daar over het gebergte Taurus naar Iconien. In het derde
boek wordt, in verscheide hoofddeelen, van de Turken, Mahomed, den Mahomedaanschen
Godsdienst, de gebruiken der Turken, de Armenische en andere Christenen in Turkye, en
de Jooden gesproken. De laatsten drukten, in zyn tyd, Hebreeuwsche boeken, doch
zonder puntten, te Constantinopel; desgelyks ook Spaansche, Italiaansche, Grieksche,
Duitsche schriften; maar Turksche en Arabische mogten ze niet drukken. Over Brussa
vervolgde hy zyne reis naar Constantinopel. In zynen tyd zoude, naar zyn bericht, de
eerste ryker en meer bevolkt geweest zyn, dan de laatste, maar het welk thans geen
plaats meer heeft. — Dit is, zekerlyk, een zeer goede reisbeschryving, inzonderheid
ook voor de natuurlyke historie, dewyl de plaatzen, dieren, en over 't algemeen de
Naturaliën van alle doorgereisde landen naauwkeurig worden opgemerkt. Voor geleerde
reizigers dier gewesten is ze zeer nuttig, en volgens haare Waarde, zeker op verre na
niet bekend genoeg. Zy is zeer stipt, hoewel veele dingen, wat betreft plaatzen,
oudheden en andere omstandigheden, met de tyd, natuurlyk veranderd, en de eerste of
verminderd, of geheel verwoest zyn. Zo moeten, by voorbeeld, de Duitsch-Keizerlyke
Gezanten thans niet meer in de eigenlyke stad Constantinopel woonen, noch de door den
Hellespont uitloopende schepen zig drie dagen ter bezigtiginge by de Dardanellen
ophouden. Voor 't overige voldoet de schryver redelyk wél aan den Titel van zyn werk,
beschryvende meestal alleen de byzondere merkwaardige dingen. (Singularités) Reisaanmerkingen, die men by andere reizigers, dikwyls, teveel vindt, komen by hem bykans
in het geheel niet voor. Hy is in allen opzigte, een ernstig reisbeschryver en het is
vreemd, dat zig de volgenden niet naar zyn voorbeeld gerigt, maar menigmaal zulk
slegt en onzeker tuig samen geflanst hebben. De schikking kon wel iets beter wezen.
Het spreekt van zelf, dat het Fransch zo is, als het vóór derde halve eeuw wierd
geschreeven. Daar zyn veele houten plaaten ter ophelderinge van landstreeken,
planten, boomen en dieren bygevoegd, maar die zo veel als landkaarten moeten
strekken, zyn minst goed. 't Is waarlyk jammer, dat een register, ten minsten by den
gemelden druk, ontbreekt.
Barth. Georgieuitz de Turcarim moribus epitome schynt, volgens de opdragt, reeds te
Rome, in het jaar 1552, te zyn uitgekomen maar is met allerlei kleine aanhangzels te
Geneve, 1629, ter grootte van 184 bladz. en vervolgens met het byvoegzel: Autore Joh.
PICKERO, te Hanau 1686. weer herdrukt. Dit boekje kan men, thans, geheel en al
missen.
P. Gyllii de Bosphoro Thracio, lib. 3. Lugd. Batav. 1632, groot 379 bladz. in 12.
Deze was in het jaar 1490. te Albi geboren, en lag zig, na volbragte studien in de
taalen en natuurlyke historie, op het reizen toe. In een werk, aan Franciscus I.
Koning van Ftankryk 1533. opgedraagen, moedigde hy dezen in de opdragt aan, om op
zyne kosten eenige Geleerden te laaten reizen; waaromtrent hy gehoor vond, en zelf
naar de Levant wierd gezonden. Maar, wyl hy by des Konings leven geene jaarwedde had
getrokken, zo zag hy zig, na deszelfs dood, 1547 gedrongen, om, wilde hy bestaan,
onder de Zoldaaten van Soliman II. dienst te neemen. Drie jaaren daarna kwam hy met
den Franschen Gezant uit de Levant te rug, en overleed in het jaar 1555. - Na eene
beredeneerde inleiding ter beschryvinge van den Bosphorus, wordt daar van, doch enkel
en alleen volgens de oude Geographie, gehandeld, zo dat de plaatzen, hierover by de
oude landbeschryvers gevonden wordende, verzameld, en ten deele, naar gelange hy ze
vond en zig verbeeldde, worden vergeleeken. - Deszelfs Topographia Constantinopoleos,
lib. 4. is aan boven gemelde plaats, in 't zelfde jaar en formaat, ter grootte van
428 bladzyden uitgekomen. In de voorreden beschryft hy de geheel byzondere goede
legging dezer stad zeer omstandig, en in het eerste boek, waarschynlyk onder alle
schryvers 't volledigst, haare lotgevallen, bouwing, zeven heuvels en dalen, muuren
en poorten. In de volgende boeken gaat hy, even zo uitvoerig, alle wyken dier stad
door, vergelykende, het geen 'er Strabo, Stephanus, Euagrius, Procopius, Suidas,
Cedrenus, Tzetzes, Zonaras en Nicephorus van melden, zeer naauwkeurig, met het geen
hy zelf zag. Agter aan is gevoegd Anonymi cuiusdam (welke vóór Justinianus tyden
heeft geleefd,) libellus de regionibus nova Roma Constantinopolitana, met de
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aanmerkingen van Guido Pancirolus. - Anders heeft de schryver aan zyn oogmerk in
beide werken voldaan.
Turkische Chronika. Wahrhafte, eigentliche und kurze Beschreibung der Turken.
Ankunft, Regierung &c. It. von der Turken Religion und Gesetz &c. aus dem Ital. ins
Deutsche ubersetzt durch den Licentiaat Muller, met plaaten, Frankf. aan den Main,
1577. 3 boeken groot 300 bladz. In de voorreden wordt gemeld, dat een Genuees, Joh.
Ant. Menavin, de schryver is, die aan het Turksche Hof gevangen zat. Het is der
moeite niet waardig, dit boek door te leezen. De zaaken vindt men beter en
naauwkeuriger door andere schryvers voorgedraagen. De houten plaaten, welke redelyk
grof zyn, en de Keizers, veldslagen en andere gevallen verbeelden, zyn enkel en
alleen uit de verbeeldingskragt ontstaan. De styl is zo slordig, en zo ouderwets, dat
men, menigmaal, naar den zin moet raaden. Weshalven 't nutteloos zou zyn, zig met den
inhoud te willen ophouden.
André Thevet Cosmographie de Levant, à Lion 1556. in 4. met fig. groot 418 bladz. Van
dezen meldt de te Parys uitgekomen Dictionaire historique portatif, dat hy als een
Franciscanermonnik de reize heeft gedaan, en als Historieschryver van Frankryk 1590
gestorven, anders kinderagtig, ligtgeloovig geweest is, en weinig oordeel heeft
bezeeten, en dus niet waardig is, om te worden geleezen. Dit oordeel, als volkomen
waar, onderteken ik mede. Hy reisde in de Levant, tusschen de jaaren 1550 en 1552, en
schreef alles op, wat hy zag en hoorde, oud en nieuw, zonder het waare van het
valsche te onderscheiden; ja hy is zo ligtgeloovig en dom driest, dat hy het laatste
als wezenlyk geloofwaardig zynen leezers wil opdringen: by voorbeeld, pag. 146. dat
Mahomed te Mekka zy begraaven; dat de Nyl, Tiger en Ganges hunnen oorsprong in het
aardsche Paradys, op eenen hoogen berg hadden, waarvan het naar beneden stortend
water eene Zee, en deze zulk een groot geruisch maakt, dat 'er allen, die naby
dezelve waren, doof van wierden; en bladz. 148. dat 'er een land van Dwergen, ter
grootte van anderhalf of twee Ellen, zy, die ook, op ??Hamels en Bokken met de
Kraanvogels strydende, in eene plaat worden afgebeeld. De waarheid hiervan bewyst hy
daaruit, om dat, in zynen tyd, op het Kasteel te Kairo, eenige Dwergen waren geweest,
welke hy zelf had gezien. 't Zou dus der moeite niet wel waardig zyn, den inhoud der
Hoofddeelen op te geeven; maar wy willen liever de begonnen opgaave der schryvers en
hunne werken in de 16de eeuw agtervolgen.
Daartoe behoort dan, voorts, Nicolo di Nicolai navigazioni e viaggi fatti nella
Turchia. Tradotto di Franc, in hal. in Venezia 1580. Fol. met 67 plaaten, waarop
menschen van beide genachten in verscheide kleedingen worden afgebeeld. De schryver
deed deze reizen met den Franschen Afgezant, in het jaar 1551. De reize naar de
Barbaarsche Kusten verhaalt hy slegts kort. (Boek I.) wydloopiger is hy by de
beschryving zyner reize van Malta naar Constantinopel, zo wel ten opzigte van eenige
eilanden des Archipels, als de gemelde stad zelve. (Boek II.) In de verdere
beschryving van Turkye bepaalt hy zig tot de Adschjamoglans, Janistaaren, Solaks,
Peygks, Worstelaars en Kampers, Koks des Sultans, Artsen, KadhyLeschkjers, Monniken,
Emyrs, Hadschjys enz. {Boek III.) Voorts brengt hy nopens de Persianen, Armeniërs,
Jooden en Grieken verscheide dingen by, en stelt de Persoonen in hunne verscheiden
dragt voor. — Niettegenstaande nu 't hoofdzaaklyke daarin byna steeds 't zelfde is
gebleeven; daar zyn egter menige dingen nopens de langte, kortheid, en andere
dergelyke toevallige omstandigheden der kleeding veranderd, gelyk men uit de
vergelyking van dien tyd met den tegenwoordigen zeer duidelyk kan afneemen. In
verscheiden opzigten, en zelfs om de nieuwsgierigheid te voldoen, behoudt dit werk
ook nog twee eeuwen, na dat het is geschreeven, zyne waarde.
C. Furers von Haimendorf Reise-beschreibung in Aegypten, Arabien, Palestina, Syrien
&c.. Nurnb. 1646. met plaaten, groot 360 bladz. in 4. Zyne reis valt voor in de
jaaren 1565 en 1566. Het is, gelyk de Titel ook aanwyst, een taamlyk uitvoerig
dagverhaal, met bygevoegde verhandelingen en geschiedenissen. - Hy landde te
Alexandrie aan, neemende vandaar den gewoonen weg naar Kairo. Van beide plaatzen,
vooral de laatste, spreekt hy heel omstandig. Van den omtrek en de gesteldheid der
Pyramiden spreekt hy taamlyk onbepaald. "De grootste daarvan is, (naar zyn verhaal,)
van enkel groote, aanzienlyke vierkante steenen, waarvan één by de 7 voeten lang, en
zo hoog was, dat my veele derzelven tot de borst toe kwamen; doch de één is evenwel
grooter, dan de ander. Beneden aan den grond en de steenen is zy, aan alle vier
hoeken, zeer vervallen, vooral in het midden; doch wy hebben de langte ééner zyde
gemeeten, welke by de 300 en ettelyke myner schreden lang was, en egter maten zy ze
niet geheel onder aan, daar ze breeder is. Wanneer men beneden staat, schynt ze,
wegens de groote hoogte, boven spits, maar heeft nogtans by de 52 myner voeten in den
omtrek. Van onderen, tot boven toe, zyn by de 212 trappen of vierkante steenen heeft
ten Noord-noord-westen een fraajen ingang; maar de opening, waar door men gaan moet,
is niet al te groot, enz." - De reis naar den berg Sinai ondernam hy met meer
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anderen, waar onder ook J. Helffrich was, van wien in den voorgaanden Paragraaf is
gesproken. Aan de roode Zee was het juist Ebbe, zo dat hy 'er byna een halve myl wegs
konde ingaan. Op de terugreis waagde hy het, met eenigen, door eenen arm derzelve,
geduurde de de Ebbe, te gaan, maar zy hadden bykans hun Leven verloren. Want hoe zy
zig ook haastten, het water ging hen nogtans reeds tot onder de oxels. De Arabiërs in
die streeken vond hy, gelyk hen alle reizigers beschryven, zeer stout en onbeschaamd,
dewyl ze zig als Heeren in hunne woestynen aanmerken, en niemand ontzien. 't Beroemde
Grieksche Monniken-klooster ligt in een naauw dal aan de bergen Sinai, vierhoekig van
vierkante steenen gebouwd, redelyk sterk en hoog. De ééne zyde is 125 gemeene
schreden lang, maakt 500 schreden in het vierkant, zonder het klein driehoekig
voorhofje, waardoor men ingaat. Hy reisde weder over Rosetto, naar Alexandrie, en van
daar wêer over Rosetto naar Damiate. Hier stond nog de Toren, waarop de afgeregte
duiven wierden gehouden, welke men toen gebruikte, om eenig bericht naar Alexandrie
en Kairo over te brengen. In de eerste dezer steeden was wel mede nog een Toren, tot
dat einde gebouwd; maar men hield 'er geene zulke duiven meer. Nu nam hy den landweg
naar het beloofde land op Gaza, leggende dien, naar de gewoone dagreizen der Kemels,
in tien dagen af. Zo reisde hy door het voormaalig land der Palestynen, en kwam zo
over Jaffa en Rama te Jerusalem. Hier komt de gewoone beschryving dezer stad met
haare voorgewende heilige plaatzen voor. Hy deed ook in de nabuurschap verscheide
reizen, als naar Bethlehem, het Klooster Sr. Saba, de doode Zee en Jericho. By deze
gelegenheid raakte het gansche reisgenootschap in handen der roofzugtige Arabiërs,
waar uit het niet, dan met veel moeite en gevaar, kwam. Hy reisde van Jerusalem door
het beloofde land tot de Gallieesche Zee toe, kwam in het pragtig Balbek en zo naar
Tripoli. Over Cyprus keerde hy naar Europa terug. — Dit werk behoort niet tot de
beste, maar ook niet tot de slegtste. 't Behelst verscheide zaaken, welke men mogelyk
in andere reisbeschryvingen zo omstandig niet vind, al is het, dat alles met de
kundig- en naauwkeurigheid van een Belon en Rauchwolf niet is beschreeven. Men vindt,
natuurlyk, by hem veele dingen, die ten zynen tyde, maar naderhand niet meer wierden
gevonden. In het geen hy zelf heeft gezien, schynt hy geloof te verdienen; maar
dikwyls is het moejelyk, het geen hy zelf zag te onderscheiden, van het geen hy uit
hooren zegden verhaalt. By Egypten en het H. Land haalt hy, allerwegen, de Bybelsche
Historien in haaren geheelen omtrek menigmaal noodeloos, dikmaals zelfs verkeerd aan;
waar door dit boek wydloopiger is geworden, dan wel noodig was.
Itinerario di Marc Antonïo Pigafetta. Londra 1585. klein 4to. Naauwlyks zou men
gelooven, dat in dit oud werkje, ter grootte van 140 bladz. zo veele echte en fraaje
dingen stonden, als 'er werklyk in worden gevonden; zo dat het zelfs thans nog, ware
het niet zo zeldzaam, met groot genoegen van iemand, die het Italiaansch verstaat,
geleezen kan worden; en men moet zig verwonderen, dat de schryvers, die vervolgens
over het Turksche Ryk hebben geschreeven, niet liever daarvan, dan van andere werken,
minder in waarde, gebruik gemaakt hebben. — De Schryver vond zig onder de groote
bezending, die Keizer Maximilianus II, in het jaar 1567, naar den Sultan Selim II.
deed. De reden van en aanleiding tot dit gezantschap, de reis van Wenen tot Belgrado,
voorts door Rascien, Bulgarie en Thracie naar Constantinopel, verhaalt hy in de vier
eerste; en de Audiëntie, doch wier omstandigheden ten dien tyde iets van de
tegenwoordige verschilden, in het vyfde Hoofdstuk. Van het 6de tot het 16de vlegt hy
berichten nopens Turkye in eene goede orde in. Hy beschryft Constantinopel met zyne
merkwaardigheden, Pera en den Thracischen Bosphorus; hy handelt van den oorsprong der
Turken in 't algemeen, en hoe hun Ryk tot zynen tyd toe vermeerderd, en de toestand
der Christenen in 't zelve zy; voorts geeft hy een verslag van hunne wyze van
kleeding, hunne gebruiken en Godsdienstige Persoonen; spreekt van de Zoldaaten,
waartoe, toen, 't tiende Christen-kind opgeschreeven, en in den Mahomedaanschen
Godsdienst wierd opgevoed; in het byzonder van 't Serail, en de daartoe behoorende
Persoonen, die 'er of in of buiten woonen; vervolgens van de Janitsaren, Solaks,
Sipahys, en hunne orde; de verscheide Visiers, hun aanzien en menigte, van den
Persoon des Grooten Heers zelf, en het getal der Zoldaaten onder de verscheide
Beghlerbegs, welke toen onder het Osmansch Ryk stonden. Het 17de met de overige
Hoofdstukken tot het einde behelst de terugreis, met hetgeen hy raakende verscheide
plaatzen, waar over ze ging, en inzonderheid over Adrianopel aanmerkte; vergeetende
insgelyks niet, by gelegenheid, zonder nogthans wydloopig te worden, goede
historische en geographische aanmerkingen daarby te voegen.
Historia universale dell' origine & imperio de Turchi; raccolta da M. Francesco
Sansovino in Venezia, 1568. in 4. groot 430 bladz. Deze Sansovino was, in zyn tyd,
een voornaam schryver in Italië, welke dit werk, uit verhandelingen van verscheide
Schryvers bestaande, heeft laaten drukken. Het is dus een soort van verzameling, doch
wier deelen evenwel eene opgaaf waardig zyn. Het eerste boek levert zonder de bronnen
aan te wyzen, uit verscheide schryyers de levenswyze, wetten en gebruiken der
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Turksche natie, beneffens de hofhouding des Sultans en den toestand der
Christenslaaven. By dit alles worden verhandelingen van een zekeren Luigi Bassano van
Zara, en van een Griek, Theodori Spandugini, over de gebruiken der Turken gevoegd, en
met des laatsten Levens-beschryving der Persische Koningen, Schah Ismaël en zyn Zoon
Schah Tamas, als mede de brieven van Paus Pius II. aan den Sultan Mohammed II, om
dezen ter aanneeminge van den Christelyken Godsdienst te vermaanen, beslooten. - In
het tweede boek zyn verzameld eene verhandeling van een Andr. Cambini uit Florence,
over den oorsprong der Turken; des boven gemelden Th. Spandugini trastaat over den
oorsprong der Turksche Vorsten; eene onderregting van Bisschop Paul Jovius nopens de
Turken voor Keizer Carel V; Jac. Fontanus beschryving van den oorlog, wegens het
eiland Rhodus gevoerd; daaden van Sultan Suleyman na de wegneeming van dit eiland,
tot het jaar 1533, en een brief van een Secretaris van Sigism. Malatesta, nopens het
geen Muhammid II. in Morca heeft uitgevoerd. In het laatste boek vindt men eene korte
Chronyk der Saraceensche en Turksche Historie; eene verhandeling van een onbekenden
over Mahomed en zyne opvolgers; brieven van den Aartsbisschop van Metelino,
Leonhardus, en den Kardinaal Isidorus aan Paus Nicolaus V, raakende de verövering van
Constantinopel, als mede berichten van een zekeren Christ. Richerius over ditzelfde
onderwerp. De andere Traktaaten handelen van Dalmatie, Negroponte, Skanderbegh, en de
mislukte onderneeming van Koning Philippus Catholicus omtrent Africa.
Leonh. Rauchwolf, M. D. (Hoogd.) eigenlyke beschryving der reis enz. naar het Oosten,
enz. 4 deelen in 4to, Laugingen 1583. beslaande de 3 eerste 487, en het laatste 42
bladz. In het eerste boek maakt het 1ste Hoofd. een begin met de reis van Augsburg,
in het jaar 1573. naar Marseille, en van daar naar Tripoli in Syrië. Die stad wordt
Hoofd. 2. beschreeven, en in het 3de een bericht gegeeven van de Turken van hoogen en
laagen staat, mans- en vrouws-persoonen, mitsgaders hunne ampten, zeden, gebruiken en
kleeding, maar in het volgende van allerlei gewassen, zo veel de schryver
daaromtrent, by zyn verblyf te Tripoli, heeft kunnen waarneemen. Zyne reis van daar
naar Aleppo beschryft het volgende Hoofd. by wiens einde hy de aanmerking maakt, dat
noch daar, noch in de andere Turksche steden een vreemdeling te paard moge inryden,
maar 't welk thans in de meeste steden geoorloofd is. De 4 overige Hoofdd. dezes
boeks handelen van de stad Aleppo, haare gebouwen, welsmaakende vrugten en kruiden;
de Bassas en hunne hofhouding, als mede van der Turken Levenswyze, vryheden, adel en
wandel; den grooten koophandel aldaar, mitsgaders der Turken spyzen, dranken en
plegtigheden, en zyne Kruidleezing. In Augustus van het jaar 1574. (Boek 2, Hoofdd.
1.) vertrok hy van daar, en voer over den Euphraat. Het water dezer rivier, zegt hy,
is troebel, en daarom niet goed, om te drinken ten zy het te vooren in aarden potten
en kruiken gestaan heeft, en het daarin zynde zand en vuil gezonken zy. Hy voer
(Hoofd. 2.) met een vaartuig deze rivier af, beschryvende de daaraan grenzende
landstreeken, de daar omzwervende Arabiërs, de stad Raka, (Hoofd. 3.) de bewooners
van het gebergte en de groote woestyn, (Hoofd. 4.) de stad Anna, (Hoofd. 5.) de reis
vandaar tot 't oude Babylon, (Hoofd. 6) met de verwoeste overblyfzels en omliggende
strecken, (Hoofd.7.) benevens zyne reize naar Bagdad en deze stad zelve, haare
legging, gewassen, handel, natiën en andere dingen, taamlyk breedvoerig. (Hoofd. 8.)
Zyn bericht nopens den vermeenden Toren van Babel wil ik hier boeken. "Hy heeft wel
een halve myl wegs in den omtrek, maar is dermaate vervallen, dat hy niet meer hoog,
en daarby met zo veel ongedierte bezet is, dat men 'er, wegens datzelve, ter langte
van een halve myl niet by moet komen, ten ware in den winter voor een maand of twee,
wanneer 't nog in de gaten is." Van daar keerde hy (Hoofd. 9.) door Assyriën, het
land der Kurden, aan de rivier den Tyger, over Mosul, in het begin des jaars 1575,
als mede door Mesipotamie over Orpha (Hoofd. 10.) naar Aleppo terug. Dit boek besluit
hy met een bericht nopens de Turksche Artzen en Apothekers, en eenige byzondere
aanmerkingen, (Hoofd. 11.) den berg Libanon, deszelfs bewooners en Kruiden, (Hoofd.
12.) en de toeleggen der Turken, (Hoofd. 13.) om hen, die Drusen en Maroniten zyn, te
beoorlogen. Het 3de boek beschryft het H. Land. Hy reisde van Tripoli over Jaffa (H.
1) naar Jerusalem, (H. 2.) Vóór het aanvaarden zyner reize daarheen moest hy 9, maar
een Griek 5 ducaaten voor de vryheid, om te reizen, en het vrygeleide geeven. Van het
tegenwoordig Jerusalem en zyne omleggende streeken spreekt hy eerst in het algemeen,
(H. 3.) en vervolgens meer in 't byzonder. Hy bezag, zo veel als hem wierd
toegelaaten, Zion en zyne H. plaatzen, (H. 4.) als mede Moria, en den voorgewenden
Tempel Salomons, of eigenlyk de van Omer, het derde Mahomedaansche Legerhoofd na
Mahomed, gebouwde Moskee, waar toe de ingang allen, die geene Mahomedaanen zyn,
verboden is. (H. 5.) Hier lascht hy waar en onwaar nopens der Saraceenen en Turken
Godsdienst, Ceremoniën, Levenswandel enz. onder malkander in eene byzondere
verhandeling in. (H, 6.) Hem wierden, verder, de huizen van Pilatus en Herodes, (H.
7.) de berg Kalvarie, en de Kerk des H. Grafs, (H. 8.) by wier binnen gaande
Oostersche Christenen twee tot vyf, en de Europische 5 ducaaten moesten betaalen, en
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eindelyk de grafschriften der Christen-Koningen getoond. (H. 9.) Dit geeft hem
aanleiding, om een algemeen bericht van de verscheiden, daar zynde Christengezindheden te geeven; (H. 10.) waarop voorts een byzonder, doch zeer kort, dus
oppervlakkig en gebrekkig bericht volgt, raakende de Grieken, (H. 11.) de Syriërs,
(H. 12.) de Georgianen,(H. 13.) de Armeniërs, (H. 14.) de Nestorianen, (H. 15) de
Jacobiten of Kopten, (H. 16.) de Abyssiniërs, (H. 17.) de Maroniten, (H. 18.) en de
Roomschgezinden. (H. 19.) Deze zonden elke reis 2 Monniken in de Kerk des H. Grafs,
om 'er 14 dagen na malkander in te blyven, het H. Graf te bewaaken, de Getyën waar te
neemen, en de van Koningen en Vorsten daaraan vereerde, zeer kostbaare lampen
brandende te houden. Tot datzelfde einde zyn 'er ook Geestelyken van andere Christengezindheden in. Deze alle zyn gemeenlyk ook verpligt, om 'er 14 dagen te blyven. De
deuren worden door de Turken geslooten gebonden. In de grootste zyn drie gaten van
verscheiden grootte, waardoor men de noodige levens-middelen naar binnen geeft.
By de Roomschen worden alle Europische reizigers geherbergd, en volgens de
omstandigheden aldaar wél onthaald. In de laatste jaaren zyn 'er wel klagten
ingebragt, dat ze de huisvesting wat duur moeten betaalen, doch hiervan zyn wel
zelden de Paters de oorzaak, maar veelëer de Verdrukkingen, waar voor ze naar den
stand aldaar zyn bloot gesteld, en waar mede steeds groote kosten gepaard gaan. Hier
op volgt (H. 20.) een verslag aangaande de Orden van St. Jan, of, gelyk men daar
thans zegt, de Ridder-orden des H. Grafs, welken de Pater Guardiaan, dat is, des
Pauzen Opziener over alle de Roomsche Geestelykheid in 't H. Land uitdeelt. Den
Olyfberg en de H. plaatzen bezogt hy mede, (H. 21.) als mede Bethlehem en het
gebergte Juda. (H. 22.) Hierop keerde hy over Tripoli naar Venetië, en zo naar
Augsburg terug, (H. 23.) alwaar hy in Febr. 1576. aankwam. Het vierde boek behelst
42. houten plaaten van uitlandsche kruiden. — Men zoude naauwlyks denken, dat men
vóór twee eeuwen eene zo goede reisbeschryving opgesteld had, als deze werklyk is. Hy
lascht 'er wel vreemde, en menigmaal onwaare berichten in; maar, waar hyzelf spreekt
en beschryft, schynt hy, doorgaans, het volstrektst geloof te verdienen. De
Oostersche gebruiken heeft hy naauwkeurig opgemerkt. Dit boek ware niet onwaardig,
dat men 'er, ten algemeenen dienste, een goed uittrekzel van maakte.
Sal. Schweigger (Hoogd.) neue herausgegebene Reisbeschreibung nach Konstant. und
Jerusal. Numb. 1664. met veele houten plaaten, 4to, groot 346 bladz. Het eerste boek
behelst ?? bladz. beschryvende in het kort de reis van Tubingen over Wenen naar
Constantinopel, beneffens de plaatzen, waarover zy ging, met bygevoegde aanmerkingen.
Het tweede boek handelt van Turkye. De 9 eerste Hoofdd. beschryven de toenmaalige
wooning der Duitsch-Keizerlyke Gezanten in het eigenlyk Constantinopel, hunne
bezorging door den Sultan en de Audiëntie by dezen, zo als ze toen nog op de aarde
voor hem moesten nederknielen, en 't Keizerlyk geschenk dat by de Turken niet anders,
dan eene schatting wierd aangemerkt. Hier wordt mede van het Serail, de opvolging der
Duitsch-Keizerlyke Gezanten te Constantinopel, de kosten, op de bezending loopende,
de vryheid van Godsdienst in de wooning der Gezanten, en van de begraavenissen der
Duitschers gehandeld. Van het ??27 Hoofd, worden verscheide gevallen vermeld, welke
by des Schryvers verblyf te Constantinopel met Georgiaansche Prinsen, eene
Persiaansche bezending enz. gebeurden; en hierop verhaalt hy het droevig lot der in
slaaverny geraakte Christenen wydloopig. In het 2 Hoofdd. geeft hy eene beschryving
van Constantinopel, in het ??ste, van de Turksche Tempels en begraavenis-kapellen; in
het 30de en 31de van de Turksche schoolen; in het 3??te van de Tibypitaalen; in het
33ste van de Baden, en in het 34 van de Karavanserai. — Doch Constantinopel is,
sedert dien tyd, merklyk veranderd en vergroot, des de beschryvingen meestendeels
voor iemand, welke daar niet geweest is, onvolledig zyn. — Het 35ste Hoofdd. handelt
van het Klooster en de wooning der Grieksche, en het 36 van de wooning der Armenische
Patriarchen. Beide zyn thans veranderd. — Het 37 de Hoofdd. beschryft den Hippodromus
en de Zuilen; het 38 des Keizers lust-tuinen en den sneeuw- en ys-handel; het 3??ste
de water-gebouwen in en buiten Constantinopel; het 40de de zeldsaame dieren; het 41
den Bezestein; het 42??e het Eski-Serail; het 43 de de 7 Torens en andere oude
gebouwen. In het 44 en 45de Hoofdd. eindigt hy de beschryving van Constantinopel met
Galata, Tophana en Scutari. Het 46ste behelst aanmerkingen over het nut des Turkschen
Ryks, de Tyranny, en oorzaaken van deszelfs lange duurzaamheid, even als het 47ste
van de Tafel, de bedienden, paardestallen, Apotheeken en 's Sultans ryden naar de
Moskee. In het 48 gaat hy de toenmaalige reden na van der Turken overwinningen op de
Christenen. Na dat hy in het 4??ste Hoofdd, de Beampten en Bevelhebbers des Sultans
heeft beschreeven, handelt hy in het 50??e van de Turksche rechtdagen, Overheden en
straffen der misdaadigen. In 't 5?? wordt bericht, dat de Turken vooraf als juichten,
terwyl ze tegen een' vyand te veld trokken. De volgende 10 Hoofdd. worden meestal
besteed tot de beschryving van den Godsdienst der Turken, te weeten hunne belydenis
van God en Mahomed, den Koran, hunnen Eerdienst, Preekmethode, besnyding, vafien?? en
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Feesten, Monniken, begravenissen, huishouding en kleeding, trouwen en echtscheiding.
Het ??ste tot 64de Hoofdd. spreekt van de Grieken, voornaamlyk hunnen Godsdienst,
even als het 65de, doch beide zeer kort en onvolledig, van de Armeniërs. Het derde
boek levert eene beschryving der reize van Constantinopel naar Jerusalem. In de 9??
eerste Hoofd, komen deels de schikkingen ter reize voor, deels wordt de scheepvaart
door den Propontis, Hellespont en Archipel tot Alexandrië beschreeven: in de volgende
11 Hoofdd. vindt men de beschryving van de vooraf gemelde stad, Rosetto, den Nyl, de
vrugtbaarheid van Egypten, de gebouwen aldaar, het kameel, de taalen, de munt, de
kleeding, zeden en Mumien. — Doch de gansche beschryving wil niet veel zeggen. Het 21
en 22ste Hoofdd. behelst de Zeereis naar Palestina.
Van het 23-36 Hoofdd. wordt gehandeld van Ptolemais, Joppe, Rama, 't Arabisch
geleide, de aankomst te Jerusalem, den Patriarch aldaar, het gaan in 't H. Graf, van
dit, den Tempel en deszelfs heiligdommen, van de Ceremoniën, om iemand tot Ridder des
H. Grafs te slaan, van de tegenwoordige stad Jerusalem, de landstreek rondom, en van
Bethlehem. In 't 37 Hoofdd. verhaalt hy zyn vertrek van Jerusalem, en tot het 4311e??
zyne terugreis over Damascus, Tripoli en Kandia naar Duitschland. De styl was voor de
toenmaalige tyden goed, maar thans in het geheel niet meer. De houten plaaten zyn
juist niet kwalyk, maar die, welke plaatzen moeten verbeelden, de beste niet. De reis
van Constantinopel naar Egypten wierd van den 3 Maart 1581. tot November van 't
zelfde jaar naar Duitschland afgelegd. Waaruit men ligt kan afneemen, dat alles byna
kort en onvolledig is. Ook is 'er veel van hooren zeggen onder gemengd. Een
Tournefort en Pococke maaken het gansche werk overtollig.
I. Leunclavii annales Sultanorum Othmanidarum a Turcis sua lingua seripti, Francof.
1588, 4to 519 bladz. C) De Osmansche Jaarboeken in de Turksche taal had een
Oostenryksch Edelman
(*) De bekende Zweedsche Prof. Björnstahl, welke zig 1770 en 1777 te Constantinopel ophield,
en bekwaame gelegenheid had, door de verkeering met den Heer Muradschja, (zie I. Deel,
geslachtregister der Turksche Keisers, tegen over bladz. 46, beneden de aanmerk.) om de
hoedanigheid der Christen-historieschryvers nopens het Turksche Ryk te leeren kennen uit zig,
daaromtrent in een van daar geschreeven brief (zicSciilozers ((loogd.) briefvethfel. 2 deel, 8
fiêh 11. 23.) op deze wyze. "Daar is nog geene goede Historie raakende de Turken. De laatst
uitgekomen Hist. de l'Empire Ottoman depuis son origine jusqu'a la paix de Belgrade en 1740.
par Mr. l'Abbé Mignot, a Paris 1771. in is, in verscheide deelen is slegt geschreeven, en in
veele plaateen niets, dan een Roman, al verzekert de schryver, dat hy uit goede bronnen, in de
Koninglyke Bibliotheek te Parys, geschept heeft. De Heer Mignot is een Neef van Voltaire, en
evenaart dezen grooten Dichter werklyk, die de verdigting zelfs in de Geschiedenis gebruikt;
maar in den styl evenaart hy hem zeker niet. De Historie van Prins Cantimir deugt insgelyks
niet; maar zyne bygevoegde aanmerkingen zyn goed; want rakende de Turken en hunne
staatsgesteldheid. Leunclavius is redelyk goed, maar te oud: hy kwam uit in het jaar 1596, (te
weeten in een laateren druk,) en dus ontbreeken 'er aan hem bykans twee eeuwen tot onzen tyd
toe. Ricaut, de Guer en andere behelzen veele apocryphe en andere ongerymde berichten. Dit
zelfde geldt mede van Chalkokandytes, en andere Grieksche historieschryvers. Zy waren vyanden
der Turken, in wier mond zelfs de waarheid verdagt is. Het geeft my vreemd, dat een zo groote
verzamelaar, als de Heer Büsching is, Leunclavi?? Annales Turci niet gekend, ten minsten niet
gebruikt hebbe. Die zoude anders het getal zyner misdagen merklyk hebben verminderd. Van dit
verwyt zullen wy elders spreeken. 't Is veel te onbepaald, en ook te ongegrond, dan dat het
goedgekeurd kon worden.

te Constantinopel gekogt en bragt ze Keizer Ferdinandus ten geschenke mede.
Leunclavius was ook daar geweest, hebbende zig goede kundigheden van het Turksche Ryk
te wege gebragt, en wierd door den laatsten verzogt, om ze in 't Latyn over te
zetten. Die Jaarboeken gingen slegts tot het jaar 1551. Hy voegde 'er de Historie der
volgende 37 jaaren, en tellens eene menigte van aanmerkingen, welke hy Pandellen
noemt, by, waarin hy de Turksche verhaalen met de Grieksche, Latynsche, Italiaansche,
Fransche en Duitsche Historie vergelykt. Het gansche werk wordt, eindelyk, met eene
geschiedenis der belegering van Wenen in het jaar 1529. beslooten. By de voorreden is
eene lyst van omtrent 60 schryvers of Handschriften gevoegd, waarvan by het opstellen
der Pandellen gebruik is gemaakt. Het eerste, de Historie met het Supplement, beslaat
184. bladz. maar de laatste gaan tot bladz. 482; en de historie der belegering maakt
het overige des werks uit. Deze Annales raaken my eigenlyk niets; op zyn hoogst
dienen ze slegts, zo verre zy reiken, ter opheldering van §. II. in myn eerste Deel;
maar de Pandecten?? verdienen hier, billyk, eene plaats, behelzende behalven de
beschryvingen der landen en plaatzen, welke allengs onder de Turksche gehoorzaamheid
zyn gekomen, dus ook de oude Geographie, den Staats- en Krygstoestand der Turkschen
Ryks, en de verklaaringen der woorden, ten opzigte van bedieningen als anderzins
voorkomende, welke men elders te vergeefs zoekt, en blyst een in dit vak gewigtig
boek. De verklaaring der Porte van Constantinopel (blad. 409-419.) is, Gill
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uitgezonderd, het volledigste, wat ik 'er ooit over heb gezien. Jammer is het, dat in
den gemelden druk een register ontbreekt, en daarom het opzoeken van veele nutte
Artikels zo moejelyk gemaakt wordt.
Epistola continens Hodoeporieon navigationis ex Constantinopoli in Syriam, Palastinam
& Aegyptum, '6? montem Sinai, Vienn. 1583. in 4t0 bestaat slegts uit anderhalf blad,
zynde niet veel meer, dan eene schraale lyst van plaatzen.
H. von Lichtenstein (Hoogd.) Reisz auf Constantinopel im jahre 1584, beschreeven door
Meschior Besolt, is slegts een dagverhaal der reize van Wenen naar Constantinopel, in
16 bladz. in folio, waarin niet veel gezegd kan worden.
Joh. Sanderson, een Engelsch Koopman, heeft verscheide reizen tusschen 1584 tot 1602
in de Levant gedaan. De eerste ging in 't eerst gemelde jaar naar Constantinopel, en
van daar naar Kairo en Tripoli in Syrië; de tweede in het jaar 1591 wêer naar
Constantinopel en de Syrische kusten; de derde in het jaar 1598, weêr naar
Constantinopel, en van daar naar Syrië in Palestina. Daar is ook een byzondere
beschryving van Constantinopel by gevoegd.
M. Heberer van Bretken Aegyptiaca servutus, dat is, waare beschryving eener
driejaarige slaaverny, welke te Alexandrie haaren aanvang, en te Constantinopel haar
einde heeft genomen, is, te Heidelberg, zonder het jaar te melden, wanneer ze gedrukt
is, ter grootte van 522. bladz. in, ??to uitgekomen. De schryver had 1585. het
ongeluk, in eene zeer harde gevangenis der Turken te komen. Deze verhaalt hy met alle
aanmerkingen, welke natuurlyk niet zonder aandoening kunnen geleezen worden. Maar om
de gewesten te kennen, zegt dit werk niet veel, en men kan het dus, in dit opzigt,
heel wel missen. De daarby gevoegde houten Plaaten willen mede niet veel zeggen. Daar
het inmiddels, niet in veeler handen mogte komen, zo wil, zyn bericht raakende den
beruchter Neuser (bladz. 348.) hier plaatzen, het welk hy uit den mond van een' zyner
Mede-afvalligen ontving deze naamlyk, welke te Heidelberg een geleerd gereformeerd
Predikant geweest was, was naderhand afgevallen, een Ariaan geworden, en om zynen
afval gevangen gezet, maar evenwel uitgebroken zynde, heeft te vlugt uit Duitschland
naar Turkye genomen, Zevenbergen doorgereist, en hem met éénen zyner makkers tot een
reisgenoot aangezet, en tot een zelfden afval van den Godsdienst aangespoord en
bewoogen. — Na dat ze nu alle drie te Constantinopel waren gekomen, hadden zy het
Turksche geloof aangenomen, en zig aangebooden, den Turkschen Keizer te dienen.
Hierop waren zy besneeden, en tot Tschaus, dat is, tot reizende diensten bevorderd.
Maar, wyl Neuser had gemeend, dat hy een hoogeren Eertrap zou beklimmen, had hy, dit
niet geschied zynde, een Epicurisch en beestagtig leven geleid; was eindelyk van de
pest aangetast, en in die Ziekte in de uiterste wanhoop gestorven, zo dat zyne
laatste woorden waren: na dit Leven niets meer."
Jules Turci?? Othomannitique imperii descriptio ab Antonio Gen??eo gallice edita,
deinde latine reddita, Basil. 1587. ??, is eene verzameling, welke wy kunnen missen.
A. Hoeniger von Königshofen aan de Tauler Hofhaltung (Hofhouding) des Turkischsn
Keizers. (Hoogd.) Basel 1596. 2 deelen in kl. folio, is, volgens des schryvers eigen
bericht, eene verzameling, welke wy thans ook niet meer behoeven.
Fvnes Moryson itinerary, hond. 1617. fol. Daarin zyn Europische en Asiatische reizen.
Van bladz. 210. begint de Oostersche reis, welke hy 1596. van Venetië naar Palestina
ondernam.
Hy bezag Jerusalem, reisde naar Jaffa, Tripoli in Syrië, Aleppo, Scanderona, en kwam,
in 't volgende jaar, ter Zee over Constantinopel te Venetië terug. In het derde deel
staat het prakticaale zyner reisbeschryvingen, als (Boek I.) van het reizen in 't
algemeen, en de geographische beschryving, als mede legging, vrugtbaarheid, handel
van Turkye, en leevenswyze der Turken, boek III. Alles is natuurlyk zeer beknopt
voorgedraagen.
Eenige, omtrent dezen tyd, of voort daarna Uitgekomen verhandelingen over de Turken
staan in het volgende werk: Herm. Conringii h??ri varii de bello contra Turcas
prudenter gerendo. Helmst. 4T0. 1664. Hierin vindt men de volgende Traktaaten in het
Latyn. 1) Lazari Sokanchii Patrieii Veneti Ottomannus feu de inu perio Turcico. Ex
Italico vertit Jac. Geuderus üb?? Herolzberga. Dit werk is geschreeven in het jaar
1598. was goed voor die tyden, maar thans noodeloos. 2) Achillis Tardücii ?? ca
venerabilis in Ungaria fifo kwam insgelyks in het einde der 16de eeuwe uit,
behoorende tot het groote, en veele schryvers toen beezig houdende vak, hoe men de
Turken wederstaan ja overwinnen kon. In het eerste deel wyst de schryver de middelen
en wegen aan, hoe de Turken tot zulk eene magt waren gekomen, en bewyst, dat het niet
door enkel geluk, maar door list en moed is gekomen. Hongarye en Duitschland zyn,
volgens het tweede deel, volkomen toereikend om de Turken te bedwingen, toonende
tevens omstandig aan, hoe men den oorlog zelv' moet voeren. Het derde deel maakt als
de toepassing van de twee voorgaande, houdende zig onledig zo wel met het getal en de
gesteldheid der Zoldaaten, als der legers, hunne verdeeling in hunne verscheiden
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standplaatzen, en hoe men zig in een' veldslag met de Turken zelv' moet gedraagen.
Deze verhandeling is zeer geregeld geschreeven, legt eene goede kennis van den
Turkschen Staat in zyn geheelen omtrek ten grondslag, en ware misschien nog waardig,
door eenen des verstaande naar de tegenwoordige omstandigheden, by het raadpleegen
met een Warnery en Marsiglt, beschaafd, en hen, die met de Turken oorlog voeren, in
handen gegeeven te worden.
Van de overige behoeve ik slegts de Titels te melden. 3) Anonymi cujusdam dissertatio
de fiatu imperii Turcici, cujusmodi fub Amurathe III. fuit, deque ejus evertendi
modo. 4) A. G. Busbeqjjii exclamatio, feu de re militari contra Turcam instituenda
confilium. 5) Joh. Tarnovii de bello cum Turcis gerendo disputatio. 6) Lazari
Stuendii &c. quomodo Turcis fit refistendum confilium. 7) Fel. Petancii libellus de
itine. ritus aggrediendi Turcam. &) Francii dolium Diogenis, slrepitu fuo collaborans
dynastis ïïhrijHk nis, helium in Turcas parantïbus. 9) H. deTourenne 'de bello
Turcico oratio.
Johannis Cotovici itinerarium Hierofolymitanum& Syriacum, Antw. 1619. 4. 518 pag. Dit
is eene uitsteekende en origineele reisbeschryving, welke waardig geweest was, dat ze
met betere plaaten gedrukt was, in de jaaren 1598 en 1599 voorvalt, en met eenen B??
oxen Rauciiwolf gelyk gesteld moet worden. Wat deze in de Natuurlyke historie vooruit
hebben, heeft zy vooruit omtrent de Oudheden en afbeelding der gebruiken. In plaats
van eene voorreden, heeft de schryver eene prakticaale onderrigting laaten voorafgaan
voor hen, welke die gewesten willen bereizen, en vervolgens zyn onderwerp in vyf
boek'en afgehandeld. Het eerste beschryft zyne Zeereis van Venetië naar Jaffa, waarby
hy van de eilanden, landstreeken en plaatzen, by voorb. Ragusa, Korfu, Serigo, Morea,
Rhodus, Cyprus, Sydon, Tyrus, Ptolemais enz. spreekt, welke hem onderwege voorkwamen.
Het tweede behelst zyne Palestiensche reis, inzonderheid naar Jerusalam en de
omleggende gewesten. Hier wordt men wegens Jaffa, Karna, Jerusalem zelf, Bethlehem,
Jericho enz. zeer omstandig onderhouden. Menig een zal het niet onaangenaam zyn, de
Liturgiën hier gepkatst te vinden, welke aan verscheide, 't zy werklyk of voorgewende
heilige plaatzen gebeden of gezongen worden, waarvan veele zeer roerende en kragtig
zyn. Het derde boek heldert zyne Syrische of verdere reis van Jerusalem naar Aleppo
op. Hy begint met eene algemeene inleiding over Syrië, en leidt zyne leezers naar
Silo, Sichem, Sebaste, Nain, de bergen Gilboa en Hermon, Nazareth, Thabor, de Zee
Tiberias, Damascus, den berg Libanon, (alwaar hy mede van de Drusen spreekt,)
Emesjen, Heman en Aleppo. Overal blyft hy zig in het behandelen van gewigtige
onderwerpen gelyk. Het vierde boek levert zyne verkreegen kundigheden nopens den
Godsdienst, de gebruiken, zeden en gewoonten der in Syrië woonende zo wel
Mahomedaanen, als Christenen, waartoe hem een verblyf van drie maanden te Aleppo zeer
voordeelig was. Hy begint met de Turken, hunnen en der Mahomedaanen oorsprong en
verschillende gesteldheid, als mede hunne gevoelens van Godsdienst; spreekt van hunne
wasschingen, baden, openbaaren Eerdienst, vasten, kerklyke Persoonen, bedevaarten,
monniken, openbaare gebruiken, aalmoesen en goede werken, den toestand der
stervenden, en de begraavenissen, mitsgaders de kerkhoven der Christenen en Jooden;
tekent het noodige aan nopens de Bassas, Sandschjaken en Snbaschys, even als ook de
Zoldaaten der Turken en de straffen, eindigende dit boek met de zeden en gesteldheid
der ingebooren Syrische Mahomedaanen en Christenen, de Turksche Munten, woonhuizen en
meubelen, spyzen en dranken, kleeding der Turken; Mooren, Christenen en Jooden van
het mannelyk en vrouwelyk geslacht, als mede de sieradiën en levenswyze van de
laatsten. Het vyfde of laatste boek behelst zyne berichten aangaande Aleppo,
Antiochien, den berg Amanus, en Alexandrette, als mede zyne terugreis te water byna
langs denzelfden weg, welken hy op de heenreis had genomen. Dit is ééne der beste
reisbeschryvingen, welke men over Palestina en Syrië heeft, en een meesterstuk voor
dien tyd, waarin de schryver leefde. By de drie eerste boeken is het meeste door
plaaten opgehelderd. Van deze zo wel, als zyne berichten hebben veelen, zonder hem te
noemen, gebruikgemaakt. Een Latynsch leezer zal uit dit werk ongemeen veele nutte en
aangenaame dingen kunnen verzamelen, die veel bekender moesten zyn, dan ze werklyk
zyn.
Georg Douser de itinere fuo Constantinopolitano epistola. De reis geschiedde 1598. De
beschryving derzelve is heel kort, en wel meest wegens de bygevoegde oude
opschriften, die te Constantinopel gevonden worden, merkwaardig.
Voiage du Mont Lihan traduit de ïltalien du R. P. Jeröme Dandini &c. ou il eji traité
tant de la créance £t des coutumes des Maronites, que de plusieurs particularités
touchant les Turcs & de quelques lieux considerables de l'Oriënt, avec des rémarques
sur la Theologie des Chrêtiens de Levant et de celle des Mahometans, par R. S. P. ci
Paris 1685, in 12 ?? pag. Het oorsprongelyke, onder den Titel: Missione Apostolica al
Patriarca e Maroniti del Monte Libano, was 1656. veel breedvoeriger gedrukt, dan het
hier in de overzetting voorkomt. Maar de overzetter meldt, dat hy het nutteloos
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oordeelde, het daarin voorkomend bericht eener reize naar Jerusalem over te zetten,
om dat het bykans niets behelsde, wat 'er andere reizigers niet reeds over gezegd
hadden. In deze verkorte gestalte beslaat de in het jaar 1599. gedaane reis 198, maar
des overzetters aanmerkingen de overige bladzyden. Tot eene juiste kennis van Turkye
brengt ze niets toe, want ze wemelt van misslagen, die de overzetter ten deele, maar
op verre na niet alle heeft verbeterd. Des dient ze nergens anders toe, dan tot eenig
verslag nopens de Maroniten, en inzonderheid des schryvers verrigtingen, welke als
Pauslyke Nuntius aan hen was gezonden.

§. LIII. Schryvers der zeventiende eeuwe; inhoud hunner werken, en
beoordeeling derzelven.
Joh. Baptista Tavernier, Baron van Aubonne, was 1605. te Parys gebooren, en begon,
van het 22??e jaar zyns ouderdoms, door Europa te reizen. Vervolgens deed hy, binnen
40 jaaren, zes reizen door Turkye, Persie en Indië. Dewyl hy de Fransche Taal slegt
sprak; zo bediende hy zig deels van de pen van de Chappuzeau, welke verzekert, dat,
zekere memoires uitgezonderd, de eerste hem het overige uit het Geheugen in de pen
had opgegeeven; deels mede van de la Chapelle. Deze heeft mede, op Taverniers naam,
het bericht raakende het Turksche Serail uitgegeeven. Des men begrypen kan, waarom de
styl verschillend en slegt is. De Hoogd. Titel is: J. B. Tavernier sechs Reisen in
Turkey, Persien und Indien &c. Geneve 1681. fol. met veele (doch gemeene) plaaten.
(xl jaarige Reizen van Tavernier, Amji. 1682, 3 deelen in 40) Niet dan het eerste
deel behelst berichten, die Turkye aangaan. Het eerste boek handelt van verscheide
wegen van Parys naar Ispahan door de noordelyke Provincen van Turkye, inzonderheid in
het 2, 33e en 7de Hoofd. In het 10de wordt van de Karavanseras en Karavaanen, en in
het 11 ie van de Kameelen gesproken. In het 2de Hoofd, des ??ten boekt komen
aanmerkingen over den Handel op het eiland Kandie en de voornaamste eilanden van den
Archipel voor. Overal worden de plaatzen, en de hoofdzaaklykste gevallen des
schryvers beschreeven. In het 4de boek wordt Hoofd. 9—14. verslag gedaan van de
Armeniërs, en inzonderheid van hun Avondmaal, Priester-wying, Doop, Trouwen,
Begraavenissen en bestendigheid in den Eerdienst. By het 3de deel is gevoegd eene
nieuwe beschryving der inwendige gesteldheid van het Serail des Grooten Heers. Deze
in Hoofd. 19. enz. te boek gestelde stof heb ik, nergens, zo volledig, en, zo veel ik
weet, ook niet zo naauwkeurig, als hier, verhandeld geleezen. In het ??4e Hoofd. van
de Zaal, waarin de Sultan den Gezanten gehoor geeft, bericht hy, dat ter linke zyde
des Throons een kleine zetel staat, welke met rood fluweel overtrokken, en met goud
galon beleid is, waarop de Gezanten gaan zitten, na dat ze 's Keizers rok hadden
gekust. Dit is of in het algemeen onwaar, of het is thans niet meer gebruiklyk.
George Sandys heeft eene beschryving zyner reize in het Engelsch uitgegeeven. Hy deed
ze van het jaar 1610. af, ging te water van Venetië naar Constantinopel, en bezag
onderwege verscheide eilanden van den Archipel. By de beschryving van Constantinopel
zal men zyne stelling niet ligt goedkeuren, te weeten dat het Turksche Ryk, mogelyk,
het grootste was van alle Ryken, die sedert de schepping der waereld geweest waren;
want het Roomsche Ryk overtrof het in grootte. Den toestand van het Turksche Ryk, de
levenswyze der Turken, als mede den toestand der Grieken onder het Turksche juk stelt
hy voor, en schynt, in 't geen hy zelf heeft gezien, doch het welke niet altyd
naauwkeurig van het elders gehoorde onderscheiden is, geloof te verdienen. Van
Constantinopel reisde hy te water naar Egypten. Hier deed hy de gewoone reis van
Alexandrie naar Kairo op den Nyl; van Egypten reisde hy naar 't H. Land. Hy bezag
Jerusalem met alle zyne oudheden en nabuurschap, den berg Karmel, en verscheide
steden, als Seyde, Damascus enz. Deze reisbeschryving schynt niet ter zyde gesteld te
moeten worden, gemerkt hy werklyk op de plaatzen zelve is geweest, al is het, dat
veelen der laateren naauwkeuriger en omstandiger zyn.
W. Lithgow discourse of a peregrination from Scotland to the most famous Kingdomes in
Europe, Asia and Africke, Lond. 1614. groot 14 bladen in 4 to. Daarin is alles zo
kort, dat men weinig meer, dan de naamen der plaatzen en eenige aanmerkingen vindt.
Voiages de Pietro della Valeóefau la Turquie, ?? Egypte, la Palestine, la Perse, les
Indes Orientales & autres lieux, T. I-VIII. a Paris 1645. 8 (Reizen van P. della
Valla, ??mst. 1666. 6 deelen. -) De schryver wierd te Rome 1586. gebooren, en heeft,
in verscheide brieven, zyne reis beschreeven, die vervolgens uit het Italiaansch in
verscheide taalen zyn overgezet. De eerste brief, geschreeven 1614, beschryft de
reize van Venetië tot Constantinopel te water. By deze gelegenheid bezag hy de
Trojaanschs kusten, vindende daar nog een redelyke menigte van oude gebouwen en
pyramiden. In den tweeden brief beschryft hy Constantinopel in derzelver legging,
grootte, vestingwerken,huizen, Moskeën, den Bosporus van Thracie, plaatzen, Zuilen,
waterbakken, markten, de 7 Torens, het Serail, Dervischen, Ramasan, met den dood van
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een Groot Visier, en het ryden van een Sultan naar de Moskee. In veele opzigten geeft
hy Napels den voorrang. In den derden brief komen zyne eigen en der Turken huislyke
zaaken voor, spreekende mede van de Koffi, als eenen toen nog in Italië onbekenden
drank. De vierde is een enkel byzondere brief. In den vyfden beschryft hy den thans
nog gebruiklyken intogt van een nieuwen Venetiaanschen Afgezant aan de Porte in de
voorstad Pera, en deszelfs Audiëntie by den Grooten Heer. Deze twee Artikels zyn
omstandig en naauwkeurig, De aanmerking stoot, wanneer byzegt: dat de Gezant, zo min
als zyn gevolg, den Groot Visier en de andere Ministers in den Divan, met den hoed
begroet hadden, omdat zy door hen met waren begroet geworden. Want de Turken zouden
het afneemen van den hoed voor eene bespotting houden, of 'er ten minsten over
lachgen. De zesde brief levert een zeer omstandig verhaal van het uittrekken eener
Turksche Armee ten oorlog tegen de Persianen. In den zevenden tot tienden komen
meestal byzondere zaaken voor. In den negenden maakt hy gewag van de zwaarigheid, om
boeken van de Turken te koopen; weerleggende mede Belon, die de St. Sophia-kerk
(welke nu in eene Moskee is veranderd,) als uitsteekend boven de Rotonda te Rome had
gepreezen. De twee volgende brieven zyn geschreeven van Kairo, en behelzen zyne
Zeereis van Constantinopel naar Egypten. Hy kwam op het eiland Stanchio (voor dezen
Ko) en Rhodus, beschryvende, wat hy merkwaardigs te Alexandrie, Rosetto, encindelykte
Kairo heeft gezien. De nieuwe reizigers, als Pocock en Niebuhk, zyn wel naauwkeuriger
en uitvoeriger omtrent dit alles; maar nogtans leest men met genoegen, wat hy
daarvan, als mede van de Pyramiden, Mumien, Kopten, Arabiërs, het Klooster op den
berg Sinai, dezen berg zelv' en den berg Horeb, de roode Zee, en eenige dieren meldt.
Hier en daar zyn zeer goede aanmerkingen, zelfs voorbeelden nopens de daar zo noodige
voorzigtigheid in het reizen ingelascht. De berichten raakende de daar Hand grypende
gruwelen der wellust onteeren de menschheid. Hy spreekt van Duiven, welke men, aan
zommige plaatzen, tot het overbrengen van brieven afregtte; (hetwelk zeker niet
algemeen, maar slegts iets zeldzaams is,) van het zo genoemde Paleis van Pharao; de
pragtige begraafplaatzen der Turken, en de Ovens, waarin de eijeren worden
uitgebroed; maar vondt, dat de kuikens in verre na zo smaakelyk niet waren, als die
onder de hen worden uitgebroed. In het 2 deel volgt de 1.3de brief nopens Aleppo. Hy
reisde met eene Karavaan van Kairo, door de woestyne, over Gaza, Rama, Emmaus naar
Jerusalem, en van daar naar den Jordaan, Bethlehem, Hebron, vervolgens over Sichem,
Samaria, (alwaar hy 't één en ander, raakende de Samaritaanen en hunne boeken
verhaalt,) Nazareth, Thabor,in de nabuurschap der Zee Genezaret, eindelyk naar
Damascus. Na eenig verblyf aldaar ging de reis, met eene Karavaan, overstams,
(eertyds Hemesfa??) en Hamah (voordezen Apamea) naar Aleppo. Niettegenstaande dit
alles uitvoeriger en naauwkeuriger, en door middel der plaaten voor de verbeelding
duidelyker, in Pocock, en wat Egypten betreft, ook in Niebuhr te vinden is; zo zal
het egter niemand, en vooral hem, die naar deze gewesten wilde reizen, onaangenaam en
nutteloos zyn, de zaaken zelve en zyne voorvallen op de reis te leezen. Het spreekt
van zelf, dat hem alle die plaatzen en zaaken wierden getoond, waarvan men voorgeeft,
dat ze, door deze en geene Bybelsche geschiedenis, merkwaardig zyn geworden. Eenige
maalen verbetert hy by plaatzen en rivieren Belojst, welken hy voor 't overige pryst.
Hoe den Christen-bedevaartgangers, by hunne reizen naar het H. Land, geld afgeperst
wordt, blykt daaruit, dat in zyn' tyd elk' voor het gaan in de stad Jerusalem vyf,
voor het gaan in het H. Graf agt of negen, voor de reis en de bescherming der Turken
op den weg naar den Jordaan vier of vyf, en even zo veele ducaaten voor de reis naar
Hebron moest betaalen. De drie volgende brieven bevatten onverschillige zaaken. De 17
is over het einde des jaars 1616. en te Bagdad geschreeven. De schryver voorzag zig,
te Aleppo, vóór zyn vertrek, met de behoorlyke noodwendigheden, welke tot zulk een'
lastigen weg, door de zandige, voor veele dagreizen van steden en dorpen ontblootte
woestynen van Arabië en Mesopotamie wierden gevorderd. Men is in deze als op de Zee,
en heeft in 't zand byzondere wegwyzers noodig, even als op Zee de lootsen. Voorts
geeft hy van de Turken en Arabiërs eenig bericht; doch d'Arvieux is daaromtrent
omstandiger. Hy naderde den Euphraat, wiens oevers, hier en daar, taamlyk bewoond
zyn, en kwam in de stad Anna. Daar hoorde hy van een Mahomedaansche Secte spreeken,
maar welke zig zeer stil moest houden, om niet vervolgd te worden, doch wier
leerstellingen hy dezelfde vondt, als die de Magiërs hadden aangenomen. Hier ging hy
met de Karavaan over den Euphraat, en kwam, langs gevaarlyke wegen van Mesopotamie,
te Bagdad, waar door de Tiger loopt, zo nogtans, dat het voornaamste en sterkste
gedeelte dezer stad naar de Persische zyde legt, en beide door een schipbrug zyn
vereenigd. Den Tiger houdt hy een vyfde gedeelte breeder, dan den Euphraat. Over
beide kan geen steenen brug gemaakt worden; want zo laag, als zy in den tyd van
droogte zyn, zo ongemeen wassen zy, als de sneeuw smelt, zo dat zy hooge landen
overstroomen, en wegens hunnen snellen loop alles wegrukken. Heel duidelyk toont hy,
dat Bagdad niet het oude Babylon; gemerkt her eerste aan den Tiger legt, en 't
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laatste aan dm Euphraat heeft gelegen. Hy bezag ook, op eene derwaarts gedaane reis,
de gesloopte overblijfzels, vindende daaronder duidelyke tekenen van den in den Bybel
beschreeven Toren van Babel. Het was een verwarde hoop van verscheide bouwstoffen,
die de grootte van een berg had byna vierkant was, en de gedaante van een Toren of
Pyramide had, welker vier zyden zig naar de vier lugtstreeken rigtten, en omtrent
1140 zyner schreden in den omtrek had. Hy deed mede eene reis naar de landstreek den
Tiger af, alwaar eentyds Seleucia naar Turkye, en Ktefiphon naar Persie toe zo zouden
hebben gelegen, dat ze slegts door melde rivier van elkander waren gescheiden. In den
brief, ook nog te Bagdad ??, beschryft hy eenige Apothekers-waaren. - De twee laatste
in dit deel maaken een begin der Persiaansche briefwisselinge uit, welke in het derde
deel tot het midden van het zesde wordt agtervolgd. Dan volgen de reizen naar Indie
die met het zevende deel eindigen. In het laatste vindt men den tienden brief van
Bassora en beschryft zyne reis van Maskat naar gemelde stad, welke aan de vereënigde
rivieren, den Euphraat en Tiger, vóór haare verdeeling in ?? armen, en haaren loop in
den Persiaanschen Zeeboezem, gelegen is. Van dezen zo wel, als van Bassora komen
verscheide berichten voor. De volgende brief is een dagverhaal zyner reize van daar
naar Aleppo, door de Arabische woestynen. Deze lag hy af in de maanden Juny en July.
Dit dagverhaal zou hen te stade komen, die eene reis derwaarts wilden doen. De
omzwervende Arabiërs, de winden overdag, die het stof en zand doen opstuiven, maar te
gelyk de anders ondraaglyke hitte verminderen, de koude des nachts, en de
bedriegerijen der Arabische wegwyzers, zyn den reizigers even lastig. De overige
brieven zyn uit Cyprus, Malta, Syracusa, Messina en Rome geschreeven, en de inhoud
daarvan raakt ons niet. Deze reisbeschryving is, voor haaren tyd, boven alle
verwagting goed, heeft alle geloofwaardigheid, en laat zig niet alleen thans nog met
vermaak leezen, maar zal ook menig' reiziger van nut kunnen zyn. Doch de van my hier
en elders aangehaalde nieuwere zyn, zeker, veel vollediger en uitvoeriger. Al is het
hier de plaats niet om aanmerkingen te maken, zo moet ik nogtans deze plaatzen, dat
de schryver, te??, eene Mesopotamische Christin trouwde, welke haar vaderland
verliet, en hem op zyne reis moedig verzelde. Zy stierf in Persië. Hy liet het lyk
balzemen, in eene sterke kist leggen, neemende het, met groote en kostbaare moeite,
op zyne Oostindische en overige reizen mede, tot dat hy het in zyn erfgraf te Rome
liet byzetten. Of men hierby de zeker zeldsaame liefde des Ridders, dan de
uitmuntendheid van 't Vrouwspersoon moet bewonderen, welke zig by hem zo
beminnenswaardig had gemaakt, laate ik daar. Inmiddels is ze waardig, hier
in te worden: haar naam was Sim Rob??Wither, een Engelschman, heeft eene beschryving
van het Serail uitgegeeven, zynde teffens eene verhandeling van de Porte en den
geheelen Otmanschen Staat. Deze vind ik in Purchas Pilgrimes, the second part, Lond.
1625 fol. van bladz. 1580-1613. by paragrafen ingelascht, zonder juist te weeten, of
ze de schryver zelfen orde, en wanneer heeft opgesteld. Doch 't laatste schynt
omtrent het jaar 1618 geschied te zyn. De legging en verdeeling van het Serail, de
Divan en de rechtspleeging, de Audiëntie der Gezanten, de bewoonere van het Serail,
inzonderheid der vrouwelyke Sexe, de Adschjamoglans en hunne opvoeding, de
Gesneedenen en voornaame Bedienden des Serails, de levenswyze en plegtigheden in
hetzelve, het oude Serail, en vervolgens de Godsdienst, gevoelens en gebruiken der
Turken zyn hier en meestal zo juist beschreeven, dat men zig moet verwonderen, dat
deze verhandeling niet bekender en daar door eene menigte van nuttelooze schetsen??
over dit onderwerp agterwege is gebleeven.
Trattato delle Piante ed imagme di facrj edifizj di ierra Santa defegnate in
Jerusalemme fecendule regole della Prospettiva [e vera mifura della lor grandezza dal
R. P. F. Bernardino. In Firenza, 1620. Hier zyn op omtrent 60 bladz.''m kl. Fol. de
Kerk te Bethlehem, de Kerk des H. Grafs, de stad Jerusalem, en de overige
merkwaardige gebouwen, deels in schetzen, deels in ontwerpen zo duidelyk voorgesteld,
dat men van alle deze dingen juiste denkbeelden kan vormen. Maar jammer is het, dat
weinigen dit boek zullen kunnen krygen.
Voïage de Levant par-le Commandement du Roi (te weeten deFrance) en fannée 1Ö21,
parle Sr. D. C. feconde Edition h Paris, 4*0; groot 495 bladz. met eenige goede
plaaten, tekeningen van plaatzen en kaarten dier landstreeken. De eerste 98 bladz.
geeven verslag van zyne reis door Duitschland en Hongarye tot Constantinopel; het
welk vervolgens, en wel heel naauwkeurig wordt beschreeven. Veele dingen zyn wel,
even als allerwege, met de tyd veranderd. De Helling is, gelyk elk weet, ongegrond,
(pag. 123) dat het Opperhoofd der Armenische Kerk, naamlyk haar Patriarch, in Groot
Armenië den Paus voor het algemeen Opperhoofd der Kerke erkent; ook zyn de twee, den
Roomschen in de stad Constantinopel zelf toen toebehoorende Kerken hen ontnomen.
Nopens 't Serail volgt (van pag. 127.) een byzonder bericht. Hier plaatst hy de
volgende lysten van den voorraad van vleesch tot gebruik daarvan jaarlyks 400a ossen;
dagelyks 200 hameien; 100 lammeren of-geiten; 10 kalveren; 50 ganzen; 200 stuk
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vogelen; 400 hoenders, 200 duiven. Raakende de Audientien der Gezanten is 'er eenige
verandering voorgevallen; en de ten tyde des schryvers gewoone kinder-schatting is
mede opgehouden. Hierop handelt hy (pag. 157.) van des Keizers vrouwen, en van de
tuinen des Serails, (pag. 167.) waarby te gelyk het privaat Leven des Sultans onder
zyne Hovelingen en vrouwen, zyne vermaaken, Godsdienst-oefcningen, gedrag omtrent
zyne Kinders enz. voorkomen. "By zyn ryden naar de Moskee houdt hy, die een
buitengemeen groot onrecht meent te hebben geleeden, eene ontstoken fakkel boven zyn
hoofd,om denGrooten Heer te beduiden, dat zo die hem geen recht verschast, zyne ziel,
als deze fakkel, in 't toekomende Leven branden zal. — Na de Moskee wordt hy,
doorgaans, van 7 of 8 honderd paarden en vier duizend Janistaaren verzeld. Hy gaat
daarin op eene verheven plaats zitten, alwaar hy van het volk is afgezonderd.—
Deawi/aarro gaan tevoet vooruit, en hebben geen ander geweer, dan een Indiaavsch riet
in hunne hand. Zy worden door veertig hunner Hoofdlieden te paard aangevoerd.
Eindelyk komt hun Generaal, de Janistaaren-J ga. Na hem volgen drie of vier honderd
Kapudschjys, allen te voet, hunne Hoofden, die ze aanvoeren, uitgezonderd. Agter hen
ryden 300 Tschausche, welke met gouden of zilveren stoffen bekleed, en wier paarden
met kostbaare zadels en toornen zyn opgeschikt. Hierop komen 200 nog pragtiger
gekleedde Mutefertikeh. Van 12 tot 15 handpaarden des Grooten Heers wordt elk door
twee bedienden geleid. Men kan, wegens dekostbaarheid hunner alleszins met
edelgesteenten belegde zadels, niet ligt iets fraajers zien. De Sultan zelf rydt in
het midden van 40 of 50 Sfolaks. (Trawanten.) Zyn eerste stalmecster, die de hand
agter op den zadelboom van deszelfs paard legt, gaat met veele Peigks (Lakeyen) te
voet naast hem heen. De Sfolaks doen luide wenschen voor het welzyn zyner regeeringe,
welke het volk met eene niet al te luide stem beantwoordt. Hoewel de Turksche paarden
den kop nooit styf houden 5 het zyne is egter byna zonder eenige
beweeging,vermoejende hem geenszins, om dat men het drie nachten te vooren niet heeft
laaten slaapen. De Visiers en veele Bedienden des Serails, Gesneedenen zo wel, ais
Idsch-0glans, (Pages) maaken het slot. "Onder den Titel: Relation de ïEtdt du Gr.
Seigneur (pag. 183.) komt eigenlyk eene beschryving van den Staat des Turkschen Ryks
voor, te wecten deszelfs grootte, en nogtans zyne geringe bevolking, der Landmilitie,
des Zeestaats, en der menigvuldige gebreken, welke uit de ontvolking, de
verscheidenheid der Gezindten en natiën, 't gebrek aan veilingen, en de moejelyk- en
langduurigheid, van Zoldaaten te verzamelen, natuuriyk moeten ontstaan. Terwyl hy van
de Financiën (pag. 226.) en de regeering (pag. 231.) spreekt; brengt by tevens het
merkwaardigste, raakende de Staats- en gerechts-bedienden, als mede de Processen in
crimineele zaaken by, waarop van pag. 254. tot 274. eene verhandeling volgt over den
Mahomedaanschen Godsdienst, inzonderheid dieSecte, waarby zig de Turken voegen. Na
dat hy, hierop, in 't algemeen het noodige nopens de regeeringssorm in de Provinciën
en ook te Algiers heeft aangemerkt; geeft by de reden op van de algemeene
gehoorzaamheid omtrent de zelfs wreede bevelen des Grooten Heers. (pag. 281.) Hy
vindt die in de vaardigheid hunner uitvoeringe, waarby de onderdaanen geen' tyd, om
te vlugten, en daarby teffens het beginzel van Godsdienst hadden, dat ze alsdan
gelukkig stierven! Persoonen, die de hoogste Posten bekleedden, waren meestal van
eene Lage afkomst; hadden dus geenen bystand van eene magtige Familie te hoopen;
konden niet ligt buiten de grenzen komen; waren onkundig in de Gcographic, en dagten,
dat de meeste andere Vorlten onder den Sultan (tonden, of zouden zig mede, even als
hy,van hun geld meester maaken, met hen te vermoorden: groote belooningen en scherpe
straffen, het uithuwelyken j der zusters of dochters des .Sultans aan de Grooten
hielden den Staat staande. De oorlog is voor hen lastig. (pag. 288.) Veele maanden
verloopen, vóór dat zig 't leger uit het groote Ryk naar het oorlogs-tooneel kan
begeeven, en met het midden van November scheidt de manschap, die in geen vaste zoldy
is. Hun veldleger is Wél en pragtig ingerigt. Zy houden het ligt in 'tveld uit, om
dat ze.aan een geringe levenswyze gewoon zyn. Aan groote staatsgebreken is het Ryk
valt; de voormaals onbekende, maar nu geheel ingevoerde verkooping der Eerarnpten, de
uitdeeling der bevelhebberschappen of Tymare aan Persoonen, die de inkomsten trekken,
maar geene Zoldaaten houden, en de aanneeming van Turksche, in plaats van Christenkinderen in het Serail, welke ouderloos en in den Mahomedaanschen Godsdienst zyn
opgetrokken, veröorzaaken zekerlyk, met de tyd, eene groote verzwakking dezes Staats.
By het voorstellen van de belangen der Christen-mogendheden in hunne verdragen met
dePorte (pag. 396.) zou Frankryk slegts de standhouding van den Christelyken (hy wil
zeggen Roomschen') Godsdienst, de behoudenis der H. plaatzen, de slaaking der
gevangen Christenen, en het welzyn der gansche Christenheid ten oogmerk hebben. Zyne
aanmerkingen over het belang des Duitschen Keizers, der Republiek Venetië, van Polen,
Rusland, Persië, Abyssinië, met dePorte komen, in onze tyden, de omstandigheden byna
geheel veranderd zynde, niet meer te stade. — Zyne reis naar Jerusalem volgt van pag.
332. Thans is 't niet meer gebruiklyk, dat de van Constantinopel komende schepen by
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de Dardanellen drie dagen stil moeten leggen, of niet misschien van daar nog eene
navraag wegens verborgen gehouden fiaaven of een sluikhandel gedaan mogt worden. De
beschryving der reize naar JeruJalem door den Archipel laat ik onaangeroerd, even als
die van het H. Land, (pag. 377.) als welke thans van geen' dienst is. Een bericht
nopens Jerusalem en de H. plaatzen in en buiten haare Veilen vindt men van pag. 389.
tot 419. Maar, om dat hy zig daar slegts 22 dagen ophield, zoschynen de berichten,
raakende verscheide streeken en plaatzen des H. Lands van anderen, en niet van hem
zelve te komen, al is het, dat ze met andere geloofwaardige reisbeschryvingen redelyk
wel instemmen. De terugreis van Jerusalem (pag. 429.) naar Europa, met het
voorstellen der gewoone reiswegen van Frankryk naar Constantinopel, mitsgaders eene
niet onaangenaame beschryving der merkwaardigste gewesten en plaatzen, waar over
dezelve gaan, maakt het Hot dezes werks uit, het welk in zyn tyd zeker naauwkeurig
was, en thans nog bruikbaar is, hoewel veele dingen sedert veranderd zyn, en zig de
schryver maar .zes weeken te Constantinopel ophield.
Henr. Rantzowen (Hoogd.) Reisebuch auf Jerusalem, Cairo und Constantinopel, Kopenh.
1669. 4t0, groot 92 bladz. Men merkt ligt uit het gering aantal der bladzyden, dat
hier niet veel meer, dan een schraal, en bykans oveilil kort dagverhaal voorkomt,
waar zelden meer aangeweezen,wordt, dan dat men dit of dat gezien hebbe. Daarby is
het in eenen onaangenaamen styl geschreeven, en met veele Ita- liaansche en.
Latynsche Perioden doorvlogten. Wegens den korten tyd kon 'er ook niet veel meer
worden gedaan, dan gedaan is. Want den 7 Febr. 1623. reisde de schryver van Venetië,
en kwam den 4 Decemb. deszelfden jaars wêer terug. De eerste 24 bladz. handelen van
zyne reis tot Cyprus. Hy landde onderwege te Sayde aan, en kwam zo te Akre. Van daar
reed hy naar Galilea, Samaria en Jerusalem, bladz. 29. Hier wierdt hy met andere
Bedevaartgangers rond geleid, doende met hen de reis nnar den Jor laan. Van Jajfa
(bladz. 40.) reisde hy naar Damiate, (bladz. 41.) enden Nyl op naar Kairo. (bladz.
42.) Die rivier vondt hy zo vischryk, dat men de visschen met de handen konde vangen.
Twintig dagen hield hy zig in de laatstgemelde stad op. By Matharea vond hy nog wel
den tuin, daar de uitsteekende balzem voordezen groeide, maar acht jaaren te
voorenwasdie, door eene al te groote overstrooming des Nyls, bedorven geworden, en
'er groeit nu geen balzem meer in geheel Egypten. (bladz. 44.) Op de bekende groote
Pyramide klom hy, door middel van 225 trappen, waar onder veele zo hoog waren, dat
één alleen hem tot de borst toe reikte. Honderd trappen, van de uit vreeslyk groote
vierkante steenen bestaande vlakte boven op de Pyramide, moest hy tot den bekenden
ingang in dezelve afklimmen. Hy is, even als alle reizigers, daarover in de grootste
verwondering, zeggende: "ik kan"'er niet meer van schryven, dan dat het
een"verbaazend werk is, en van geweldige kos"ten. "Hy is van gedagten, dat men de
eigenlyke stad .fözzo, het geen 'er regt van bewoond is, in vyf uuren rond kan ryden;
maar wilde men Oud Kairo en Bulak daarby rekenen, gelyk men gemeenlyk doet, dan zou
ze wel acht duitsche mylen in den omtrek hebben. Hy voer op den Nyl naar Rosetto, en
reed van daar naar Alexandrie, Hier ging hy scheenaar Ctnstantinopely (bladz.65.)
alwaar hy byna twee maanden bleef, en'zo door Dalmatie naar Venetië terugkeerde. Hier
is, de plaatzen en opgaave der dingen uitgezonderd, niets te zoeken, en, wat 'er
mogelyk hier en daar van berichten h gelascht is, schynt daarenboven nog op een
verdagt hooren zeggen te berusten.
Purchas Pilgrimage, Lond. 1626. fol. vierde druk, is een van denzelfden schryvers
Pilgrim onderscheiden werk. Hier komt, in het derde boek, eene uit meerder schryvers
samen getrokken verhandeling over de Arabiërs, Saraceenen en Turken voor. De
Godsdienst en staatkundige toestand der laatsten wordt daarby taamelyk uitvoerig, van
pag. 223-342. verhandeld.
De beschryving der reizen van Balthasar van Monconys naar Asie en Palestina is
zodanig, dat het der moeite niet waardig is, om 'er eenen inhoud der Hoofdd.vm te
geeven, schoon ze in het jaar 1697. te Leipzig in 4t0 in het Hoogd. zyn uitgegeeven.
De slegte styl, de min gewigtige omstandigheden zyner verkeeringe met geringe
menschen, en de wydloopig gemelde inkoop van Turksche zaaken zyn nog draaglyk, in
vergelyking van de Recepten van vermeende Geheimen, de tekenen van een verregaand
bygeloof, en de menigte van zotte waarzeggerijen.
Joh. Mocquet (Hoogd.) Reise-begebnisse in Africa, Asia und Oost- und West-Indien uit
het Fransch vertaald, Lunenburg, 4t0. waar* schynlyk 1688* Het Origineel kwam uit te
Rouen 1645. Hydeed omtrent het jaar 1630 eene reis van Syrië naar Jeru/alem en 'tH.
Land. Daarin staan de gewoone Pelgrims-berichten nopens het H. Land, eene wydloopige
beschryving van 't oud Jeru/alem, den Tempel enz. die niemand daar zou zoeken, en
voor 't overige reisaanmerkingen, zo dat men dit boek zonder nadeel kan missen, en
een byzondere opgaave van deszelfs inhoud heel nutloos zoude zyn. Op de volgende
reisbeschryving van Neitzschitz beroept hy zig zeer veel.
G. C. von Neitzschitz (Hoogd.) fiebenjalu ngeund gefahrliche Reisebeschreibung &c.
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naar zyn dood, uit zyn handboek uitgegeeven, door M. Chr. Iëger, Budissin 1663. in
kl. 4to groet' 389 bladz. De Schryver, een Saxi/ch Edelman, deed deze reis van 1630
tot 1637. Eerst nam hy den weg over Italië, te water, naar Smyrna en Constantinopel,
en zo te land naar Wenen terug. Van daar deed hy een tweede reis naar Constantinopel
met eene Keizerlyke bezending. Dit verhaalt hy in de twee eerste hoofd-v er dei
lingen. De derde verhandelt, in eenige boeken, zyne reis naar de Levant. Deze ging
van Wenen door het Oostenryksche over Venetië, (boek 1.) vasaEgypten, (boek 2.) en
volgens gewoonte naar Alexandrie, Ro/etto en Kairo. (boek 3.) De reis tiaar den berg
Sinai, alwaar hy zig 7 dagen ophield j (boek 4-6.) is het beste en uitvoérigste in
dit Werk. Hierover zal men elders naauwlyks, zo veele berichten vinden. De reis naar
't H. Land, en door het zelve, deed by wel niet met de bedevaartgangers op hunne wyze
j en langs hunne gewoone, en bykans altyd dezelfde wegen; doch de vernaaien
daaromtrent strekken zig niet verder uit, dan tot het geen de Roomsche Monniken hem
zeiden» De terugreis maakt de laatste hoofd-v er deeling uit. By zyn verblyf 'in
Egypten bezogt hy Matharea, in de nabuurschap van Kairo, en daar was nog een fraaje
tuin van Balzem-, (*) Palm-, Citroen- en andere hem onbekende vrugtbaare boomen.
Qag- l63-) °P eene (maar hy meldt niet Wel"ke) zyde klom hy op de groote Pyramide, en
telde 320 steenen of trappen, elk van óéne, anderhalf, tot twee Ellen hoog"en derde
half, ook wel drie Ellen lang, die vierkant gewerkt, en heel plat, als een
welgepolyste Marmersteen waren. Aan de opening of den ingang in deze Pyramide mat hy
tot elken hoek juist 160, en vond dus de écne geheele zyde 320 gemeene schreden
breed, waaruit hy oordeelt, dat derzelve
(*) PvANtzow, die 1623. reisde, bericht dat de balsemkruiken reeds 8 jaaren tevooren, by eene
alle groote overstrooming des Nyls, waren vergaan.

zelve geheele omtrek 1280 zulke schredeö moest bedraagen. (pag. 168, 169.) Op de reis
naar den berg Sinai weezen hem de Arabiërs, aan verscheide plaatzen, (pag. 185, 188,
195, 192.) oude,in harde rotzengehouwen opschriften, welke, naar hun voorgeeven,
Hebreeuwsche, en van de Kinderen Ifraëls, ten teken hunner voormaalige doorreis
aldaar, zouden zyn overgebleevem Doch zy waren taamlyk ' vergaan. Naar zyn bericht
waren de letters langer, dan één vinger, en menige waren den steen byna gelyk
geworden. Aan eene plaats waren daarby ook allerleie Egyptische Karakters, maar welke
taamlyk uitgegaan, en niet wel meer te kennen waren: het Manna pleeg, in zeker
jaargetyde, te worden gevonden; (bladz. 221.) het was, toen 't hem wierd getoond, een
dikke daauw van een zoetagtigen smaak; men kan het als gefmolten wasch, of liever als
een zagten deeg opzamelen en bewaaren. By zyne terugreis van den berg Sinai, in de
voorbyreis aan de roode Zee was 'er juist Ebbe in, gelyk ze dan, naar zyn bericht,
pag. 231, dagelyks, op zekeren tyd af loopt, zo dat hy met zyn Kameel aan de
afgeloopen plaats daar in reed, maar waar hy, wegens den gJibberigen grond, byna
ongelukkig was geweest. Te Damiate verwonderde hy zig zeer over de Duiven, welke men
als brief brengers naar Kairo gebruikte, wanneer daar een schip was aangekomen; pag.
248. men bindt haar de brieven onder de vleugels of aan de pooten, en laat
ze daar mede vliegen. De schryver schynt
overal oprecht te verhaalen, doch gaat niet verder, dan hy gezien en gehoord heeft.
Zyne eige berichten zyn niet naauwkeurig van het hooren zeggen onderscheiden,
taamlyknaar den ouden smaak, en dus zelden bepaald genoeg. Jammer was het, dat hy
niet met de kundigheden van een Geleerden reisde, en van de natuurlyke historie, als
mede de Wiskunde niets schynt verstaan te hebben. Het is dus, gelyk de Titel uitwyst,
eene waereld-beschomving, maar geene doorschoüwing en doorgronding.
Itinerarium oriëntale Philippi a SanStisstma Trinitate Carmelitee, ah ipfo
conseriptum &c. Lugd. 1649. 8. groot 431 peg. Deze Monnik deed die reis 1629. naar
het Oosten, hield zig byna acht jaaren in Oofiindie op, en keerde 1639. over Goa
terug. Hy reisde van Italië over de Middelandsche Zee naar Syrië, kwam te Aleppo,
trok door de Arabische woestynen, en kwam over Bagdad te Ispahan, en van daar over
Bassora, den Perstaanschen Zeeboezem en de Indische Zee te Goa aan. Dit is de inhoud
des eersten boeks, en verhaalt op 39. bladz. de heenreis, even als het tiende of
laatste, op even zo veele pag. de terugreis, welke hy byna langs denzelfden weg nam;
met dit onderscheid alleen, dat hy, in stêe van den weg door de Arabische woeslynen
te neemen, hem door Armenie nam, en zig op de Kusten van Syrië en het H. Land wat
ophield. Kon men op dezen Ichryver volkomen aangaan, dan zou zvn reisboe, nog veel
waardiger zyn: maar hieromtrent icnynen zig zwaarigheden op te doen. Dat hy het
gewoone lied zyns Ordens aanhest, en d -szelfs astf amming van Propheet Bias beweert,
kan men hem in allen gevalle zo ten beste houden, als of een zeker Orden den zynen
van Noach wilde asleiden. Maar dit verraadt een byna onvergeeslyk bygelqof, en maakt
zyne eigen aanmerkingen zeer onzeker, wanneer hy dit. als eene echte gebeurdtenis
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verhaalt, dat hy, voor zyn vertrek van Rome, het H. Avondmaal gebruikt, en na 't
genot daarvan versche bloed-' droppels in den kelk en aan de vingers, waarmede hy de
Hoffie had aangeraakt, gezien heeft: pag. 8. Even zo onzeker mogt zyn gebruik omtrent
andere berichten worden, zo. hy zig daarby niet zelv' eenigermaate voorzig tig
bedroog. Hy verbaalt naamjyk, pag. dit ongelooslyk voorval, het welk by zyn vest blyf
te Goa zou gebeurd zyn, dat een Crucifix, geduurende de plegtigheden in de vasten, de
Passie, en inzonderheid op goede Vrydag, de GQgeq geopend, \ gelaat vertrokken, zig
bewoogpn had, en eens in de geheele houding zo uitdrukkend wierd, als of 't bezield
geweest ware. Maar evenwel is hy hierby zo omzigtier, dat hy het niet met zyne eigen
woorden verhaalt, maar het overgezet bericht der Nonnen van den Augnstiner-orden aan
den Aartsbisschoplyken Stoel te Goa plaatst, en dan alleen meldt, dat dit voorval,
gerechtelyk, voor een Wonder verklaard, en door een Te Deum.(het. welk zo menigmaal
zelfs by burgerlyke en oorlogs-gevallen misbruikt wordt,) als mede door Processien
enz. openlyk gevierd zy. - Zyne geleerde gissingen zyn menigmaal verkeerd; by voorb.
na dat hy vierdwaaze gevoelens nopens het Paradys nagegaan had en verworpen; (pa-.
128.) zo draagt hy zyn eigen voor, naar *t welke het thans nog op aarde, en wel in
eene aangenaame, met koude en warmte gemaatigde vlakte, boven op eenen berg van groot
Armenië, naby Erivan, zou zyn gelegen, waarin nog Henoch en Elias leefden, en by 't
genot der vrugt van den boom des Levens, van alle zwakheden des ouderdoms en der
ziekte bevryd waren _ Voor 't overige ware het tewenschen, dat'nog dat geen, wat hy
zelf zeker gezien en ondervonden heeft, duidelyk ware afgezonderd, van het geen hy
van hooren zeggen heeft, Tusschen het eerste en laatste enkel en eigenlyk Reiskapittelen lascht hy nu zyne verkreegen Oostersche kundigheden en berichten in,
djeze, kerlyk met van dezelfde Waarde zyn. De meer
2 dTief"ZyV°0r dQGaphie, het tweede en derde boek. Het eerste behelst 16 Hoofddeelm:
van het Turksche Ryk; het H. Land; Syne t woest en gelukkig Arabie; van Mefopl
t*nie;Chaldea; Armenië; van het Persaansche Ryk, deszelfs beschryving en
hetParthischRy% Oojhnate in t algemeen, deszelfs Zeekusten en de Eilanden der
Indische Zee; maar inzonderheid het eiland en de stad Goa. Het laatst voorgemelde
handelt, in n Hoofddoelen, vin en andïef f**"' ' » Ze lt fTr"0°sl™difih*
MiddelandscheZee; den Persiaanschen Zeeboezem; de Ar- Zfv !f' °f, ieVGreene Zenabyde
S ? fen Orontes-Voor de »4*« onedient-het 7deMjhet wdk in * het *-* andere vil
voeöge dieren, slangen en wormen, Oostindische vogels en visschen, vrugtdraagende bol
men d benevens andere boomen en planten beschryft. Het van de vier zo genoemde
Monarch weeten der Asjyriërs en CJtó*»», der Jv ƒ« en Jfifi* der Griekm £n *ede van de Turksche Keizers, de Indische Kotiingen, en de Koningen en Vorsten des H.
Lands, kan men voor hem alleen laaten. Niet veel gewigtige dingen vindt men in het 5
ie en 6de boek. Het eerste is geschikt voor de Coloniën der Portugeezen in het
Oosten, Kunne regeering en handel aldaar, als dan de andere Oostersche Christenen,
naamlyk de Armeniërs, Grieken, Nestorianen en Jacobiten; het laatstgemelde dient ter
kennis van de Turken, Arabiërs, Persianen, heideniche Indianen, de te onrecht zo
genoemde St. Jans-christenen en Oostersche Jooden; maar beide boeken zyn verre
beneden de verwagting van een man, die zo lang in die gewesten leefde, en wel betere
kundigheden had kunnen verzamelen. Het 8fe en 9de boek kunnen, mogelyk, den een' of
anderen van dienst wezen. Zy handelen van de Roomsche zendingen in het Oosten over
het algemeen, en dan in Persië, Indië, Arabië, Syrië en 't H. Land in 't byzonder, en
verhaalen veele, in zulke Ryken, ten zynen tyde, voorgevallen gebeurdtenissen. Van de
Armeniërs meldt hy, pag. 243. het volgende, waarvan ik, by myne veelvuldige
verkeering met aanzienlyke en oude Familien onder deze Natie, niets heb gehoord, en
het welke my, ten minsten in onzen tyd,.zo ongeloovelyk voorkomt, als de beweering
der Jooden, dat ze nog ergens in een land, (maar 't welk nooit wordt gemeld,) eenen
Koning van Davids geslachte zouden hebben. "De Armeniërs gehoorzaamen de wetten dier
Vorsten, onder wier heerschappy zy staan; want zy hebben geen zigtbaaren Armenischen
Koning. De Turksche Keizer en de Koning van Persië hebben zig in Armenië verdeeld.
Maar heimelyk hebben zy een' Koning, die uit het oud, Armenisch Konings-geslacht
afstamt, en door den Patriarch in het geheim wordt gezalfd, gelyk hy dit zelf onzen
Vaderen (Patres) heeft verzekerd, hoewel het anders weinige weeten. "Het volgende
bericht (pag. 403.) nopens eene Persiaansche schikking is des te zekerer: "dewyl in
Persiè geen vasle pleisterplaatzen zyn, daar de tot eene post noodige paarden genomen
mogen worden; zo kunnen de Koninglyke Booden, naar welgevallen, de hen voorkomende
paarden v/egneemen, en, die zig daar tegen verzetten, het Leven beneemen; en zo
worden, dikwyls, de reizigers, na dat de paarden hen ontnomen zyn,genood, zaakt,
onderwege te blyven. "
Pauxli Strasburgii, Suecics Regis quondani Consiliarii secretioris Aulici & ad
Amurathem IV, legati, relatio de Byzantino itinere ac negotiis in Ottomannica aula
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perattis, nee non de Jlatu ac facie Orientalis imperii, qualis er at circa. A. 1633.
Dit is wel een zeer kort, maar anders lee» menswaardig bericht, beslaande 41 hladz.
in 4 to.
A. Olearii, (Hoogd.) Beschreibung der oriental. Reife, Schleszwig 1647, M met
plaaten, groot 546. bladz. (in het Nederd. uitgekomen onder den Titel: A. Olearius
Persiaansche reizen der Holsteinsche Gezanten, Amst.1691. 4-) Des schryvers reis ging
met de Holsteinsche Gezanten naar Perste, in de jaaren 1Ó35-1639. oveï de Oostzee,
door Rusland, over de Caspische Zee, en zo door Perste marlspa}ian, en van daar langs
de Caspische Zee byna denzelfden weg terug naar Holstein. Het nut dezes boeks voor de
bereisde landen is beslist; maar heeft geene eigenlyke betrekking op Turkye, en dus
ben ik van deszelfs nadere beoordeeling ontslagen. — Op dezelfde wyze is het gelegen
met J. A- von Mandelslo CHoogd.) Reischeschreibung, die mede 1679. te Parys, in het
Fransch, in 2 deelen in 4C0 is uitgegeeven.
John Graeves description of the Piramides b c mth a description of the Gr. S.
Seraglio, Lond, ï737. 2volk in 8/0. Dit zyn de bekende, en menigmaal, zelfs wat de
beschryving der Pyra, miden betreft, inzonderheid in de algemeene Historie
voortgebragte vrügten eener reize, die de schryver na het jaar 1638. naar de L-evant
heeft gedaan,
Historiea., Thealogica & raoralis Terrce S. dilucidatio. Auctore Fr. Ojjaresmio, olim
term £. Prafule ac Commrio Apost'jii, 2 deelen infol. Antw. 1639. Dit werk behelst
wel ongemeen veele dingen, voor onze tyden en denkwyze gansch niet geschikt; maar,
wie kennis hebben wil, van het geen den Bedevaartgang ge s daar plag getoond te
worden, als mede van de gesteldheid van de Orde der Patres de Terra S. die zal hier
een breedvoerige onderregting vinden. Daar zyn ook eenige plaaten bygevoegd.
Een heel ander schryver is Lorent d'ARvieux. Hy was te Marfeille 1635. gebooren, en
reisde 1653. naSayd, alwaar hy zig 12 jaa, ren ophield, de Oostersche taalen leerde,
en teffensde oude Historie, zeden, gebruiken en geleerdheid der oude volken
bestudeerde. De Koning van Frankryk zond hem 1668. naar Tunis, 167'2. naaiConstantinopel, maakende hem vervolgens tot Consul te Algiers, en eindelyk te Aleppo.
Hy stierf in het begin der 1,8de eeuwe in zyn vaderland. Zyn werk is onder den
volgenden Titel, in hst Hoogduitsch uitgekomen; *ow Arvieux Nachriehten, worin er
feine Reifen nach Constantinopel, in Asten, Syriën, dem gelobten Lande, Aegypten und
der Rarbarey &c. heschreibt,6B. 8. Kopp-undLeipzig 1753-1759. Het eerste deel begint
met des schry vers reize naar Smyrne, en wordt in de vier eerste Hoofdd. verhandeld;
even als zyne reis naar Egypten in de vier volgende Hoofddeelen. Van het 9 tot het
ttzHoofd, vindt men zyne reis naar het H. Land, zo nogtans, dat veele Hoofddeelen met
zaaken van Koophandel, Leevens-beschryvingen en aanmerkingen gevuld zyn. Het tweede
deel beschryft het H. Land, en een gedeelte van Syrië. In het derde deel komen de
berichten, raakende de Arabiërs en Tunis voor. Het vierde deel vervolgt de berichten
nopens Tunis, en beschryft de reis naar Constantinopel en Adrianopel, en het verblyf
aldaar. Het vyf de deel handelt van Algiers, en menige zaaken van Koophandel, en
Traktaaten van Frankryk met de Mogendheden van Barbarye en den Sultan, als mede van
des schry vers verblyf te Aleppo; het welk in 't zesde deel vervolgd, en met
verscheide krygs-handels en privaate Historien wordt beslooten. Ontelbaare, en
dikwerf wydloopige herhaalingen, en eene menigte van nutte*, looze aanmerkingen
hebben dit werk tot zulk eene dikte doen uitdyen, het welk anders, wanneer die
wierden weggelaaten, eene zeer nutte. reisbeschryving zou uitmaaken; zo veel te meer,
als de schryver de waarheid getrouw blyst. Kleine misslagen, by voorb. wanneer hy de
Armenische natie te Smyrna twee Kerken geeft, zyn onvermydelyk. In zyn' tyd moesten
alle Europeërs in de Levant baarden draagen; maar dit gebruik heeft, thans, aan de
meeste plaatzen opgehouden; ook zyn ze, sedert dien tyd, in menige voorrechten en
vryheden bepaald geworden.
De Turcarum moribus Commentarius, autiore Joh. Bapt. Montalbano, Lugd. Bat. 1654, in
i6mo. groot 120 pag. schynt ten deele uit eigen ondervinding, ten deeie uit andere
berichten te zyn verzameld.
Clas Kalams Constantinopolitaniske Resd, Stokholm 1679. in 4. groot 93 pag. Ten
besluite des werks word getoond, dat veel meerdere en uitvoerigere dingen in des
schryvers dagboek, dan in deze beschryving staan, die waardig waren, door den druk
bekend gemaakt te worden. Daaraan mag men ook wel niet twyfelen, wanneer men deze
verkorte reis-berichten leest, Hy verzamelde ze als buitengemeen Gezant des Konings
van Zweeden, Karel Gustavus, in de jaaren 1657. en 1658. By alle kortheid zyn ze,
nogtans, wegens hunne naauwkeurigheid, nog steeds der leezing waardig. Men zal 'er
veele gebeurdtenissen van dien tyd, en inzonderheid der Porte, als mede den loop
zyner onderhandelingen met dezelve, en zyne heen- en terugreis niet zonder vermaak
leezen. Den toestand des Turkjchen Ryks (pag. 70-79.) verhaalt hy naar de getrouwe
onderregting van een zekeren Alb. Bobowski, een Polak van gereformeerde Ouders, die
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in zyne jeugd gevangen genomen, en in den Mahomedaanschen Godsdienst opgevoed was,
maar egter altyd eene neiging tot het Christendom had behouden, en een, inzonderheid
in taalen, zeer geleerd man was.
JüRGEN ANDERSEN en VoLQUARD IVERSEN (Hoogd.) Orientalische Reischeschreibungen,
uitgegeeven doorOLEARius, Sleeswyk 1669. kl. foh van omtrent 200 bladzyden. Zy gaan
meestal over Oostindie, en roeren slegts kort, op omtrent 6 bladen, een gedeelte der
reize aan, van daar over Bagdad, Moful, Aleppo, Jerusalem en Skanderona naar Malta.
Eduward Meltons Zee- en landreizen door Egypten enz. vertaald uit de eigen
aantekeningen en brieven van den Heer Melton, Amst. 1681. en 1691, 4. met pl. De
voorrede met den Titel verzekeren, dat deze reizen in de jaaren. 1660—167-. gedaan,
en de zamen getrokken berichten, boven veele andere schriften van dit slag, der
overzetting waardig geweest waren. Daarin kome ik met den uitgeever, ten opzigte van
den tyd, overeen, en meen, elders duidelyke spooren ontdekt te hebben, dat deze
schryver, zonder aanhaaling zyns naams, veelal is uitgeschreeven. De plaaten
verbeelden geene landen, plaatzen en oudheden, maar byna alleengebeurdtenissen, by
voorb. gerechtlyke Executien, en men kan ze dus meestal missen. Het eerste deel (van
119 bladz.) handelt alleen van Egypten, en is ook mogelyk doof een Maillet, Pococe en
Norden, nog niet overtollig geworden. Het tweede deel (van bladz. I2i—226.) beschryft
de Westindische reizen, en het derde (van pag. 227—357) de Turksche en Persische.
Over Livomo reisde hy na Smyrne, bezogt Ephezen, beschryft uit ondervinding de
herbergen en reizen in het Oojlen, als mede zyne reis over Sar des, Philadelphia en
Tokkat naar Erzerum. Hylascht, allerwege, '6 aanmerkenswaardige zo wel over plaatzen
en landen, als volken en hunne gewoonten in. Hy was in het hoofd-klooster Driekerken.
Zyne reis ging tot Ispahan. Deze gaf hem gelegenheid tot veele berichten nopens de
Turkmen, de Armeniërs, de Gwebers en Persianen. Het vierde en laatste deel verhaalt
zyne terugreis van Ispahan naar het Asiatisch Turkye, en zyn verblyf van vyf maanden
te Constantinopel. De meegedeelde aanmerkingen over deze stad, het Serail, dePorte,
den Turkschen Godsdienst en de Godsdicnst-plechtigheden zyn taamlyk echt, maar het
van anderen gehoorde gaat zo vast niet. Van het Turksche Ryk in 't algemeen en
deszelfs regeeringssorm zegt hy niets. Het overige raakt Persie, Oostindie en eepige
Afrikaansche kusten, en behoort niet tot mynPlan.
Franz. Ferd. von Troilo &c. (Hoogd.) Orientalische Reisheschreihungen êfV. Leipz. en
Frankf. if-ip 8. groot in bladz. De schryver deedt deze reis in het jaar 1666. enz.
Hy reisde uit Duitschland over Venetië naar d&Golfo di Venezia tot Kandïè, bladz. 130; van daar naar Cyprus, het welke hynaar zyne vrugtbaarheid, steden en inwoonèrs
beschryft, tot bladz. 53. ' Op zyne verdere reis handelt hy van Tripoli in Syrië, den
berg Libanon, van Balbek, Baruth, Sidon, Sarepta, Kana, en daarby van de bron des
leevendigen waters,van fyrus, Ptolemais, den berg Karmel, van Cefarea enjaffa tot
bladz. 101. By deze stad merkt hy aan, dat elk reiziger, voor zyn Persoon, by zyne
komst aldaar, 24 Piasters hoofdgeld moet betaalen. Thans is deze somme, ten minsten
voor de armen, op 11 verminderd. Wat het H. Land zy, van deszelfs vrugtbaarheid in 't
algemeen, zelfs nog ten tyde van den schryver, (*)
(*) Daar nog in onze dagen, de fpotters met den Godsdienst de geloofwaardigheid des O. T. ook
om die rede betwisten, dat in het H. Land zulk eene menigte van menschens als daarin
opgegeeven wordt, niet leeven kunne, en deswegen de bekende Heer du Luc, te Gerieve, schryver
der Obfervations fur les S(avans incredules, toereikend getuigenis begeerde; zo heb ik hem
dusdanig een, in het jaar 1-69 van den Chevallier de Montagu verschast, welke daar byna als
een inboorling dier landen is aan te merken en dus geenen fpotte; met den Godsdienst verdagt
zyn zal, noch kan. Waarföbynlyk is dit van den eersten in een geschrift, of ergens anders
openlyk bekend gemaakt, en niemand zal -er, met gTondj iets, amnen fabw _
merkt het die ChevaUier opgesteld, met zyne eigen hand ondertekend, en met zyn Familie-fignet
heeft bekragtigd maar waarin hy omstandig hndt aangeweezen en verzekerd dat, naar
evenredigheid der bebouwde landen en haare' vragtbaarheid tot de onbebouwde te besluiten, het
II. Land het opgegeeven, zekerlyk groot getal Inwooners ligt hebbe bevatten, en voeden kunnen.

van Jaffa, Rama, Lidda en andere plaatzenen Kerken tot Jerusalem toe spreekt hy tot
bladz. 120. Hy geeft berichten van zyne ontvangst aldaar in het Kloojler des H.
Verlossers, van het oude Jerusalem en deszelfs bouwers; van de bezitters des H. Lands
en dier oude stad tot op de tyden van Christus; van de nieuwe stad Jerusalem, als
mede haare en 's lands bezitters en inwooners in de eerste eeuwen naa Christus dood,
en by deze gelegenheid teffens van de Maroniten, de Oostersche Grieken, haare wetten
en dwaalingen; de Oostersche Armeniërs en hunne dwaalingen; de Nestorianen, Syriërs
of Jacobiten, Georgianen, Abyssiniërs, en hunne dwaalingen; alwaar ook de oude fabel
van den Priester Johannes, als een Keizer van Abyssinie en het Oostersch Indië,
voorkomt; en van de iciscaner-monniken, tot bladz. 194. - Zekerlyk is het hier
verhaalde in verre na niet toereikend, om die Godsdienst-partyen te kennen, en het
#17820101

171 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782
10980

10985

10990

10995

11000

11005

11010

11015

11020

11025

11030

11035

11040

11045

gezegde is, menigmaal, ook ongegrond. 't bericht, raakend de bezitters en inwooners
des H. Lands van de 6 tot de 12de eeuw, agtervolgt hy tot bladz. 2ii. - Van de Kerk
en het Klooster St. Salvador tot bladz. 214 handelende, maakt byte gelyk gewag van de
verscheiden merkwaardigheden te Jerusalem, te weeten wat daar nopens het huis van
Hanna, den ouden en zo genoemden Tempel Salomons, het huis van Herodes, het Paleis
van Pilatus, den weg naar Calvane, wordt gezegd, haalende teffens alle fabelen
daaromtrent aan. Van bladz. 256. enz. geeft hy eene beschryving van de Verryzeniskerk, haare inrigting, en overige werlyk of valschlyk daarvan uitgegeeven heilige en
merkwaardige plaatzen, Kapellen, heuvels, steenen, holen, bronnen, dalen, graven,
inzonderheid het H. Graf. By deze gelegenheid doet hy een ruim verslag van het bedrog
omtrent het zo genoemd H. Vuur, en wil uit veele voorbeelden van vroomen en onvroomen
bewyzen, dat men zonder een heiligen schrik, die eenen sterken indruk op het gemoed
maakt, niet in het H. Graf kan gaan; ook verhaalt hy de manier en wyze van de Ridderorden van het H. Graf, en de Processie, welke de Opperste des Kloosters van St.
Salvador, den Roomschen toebehoorende, met zyne geloofsgenooten, en alle de geenen,
welke willen, van Betphage naar Jerusalem, op Palm-zondag, op eene Ezelin openlyk
doet, en geduurende dien togt die Historie uit Mattheis, op zekere plaatzen, luid
laat leezen. De Schryver voegt, by alle gelegenheden, de werklyke geschiedenis van
alle plaatzen uit den Bybel, als mede de Historie daarvan uit de midden-eeuwen en
laatere tyden, beneffens de hedendaagsche overleveringen, of liever fabelen by. By de
verhandeling, pag. 380. enz. raakend den weg naar Bethlehem, van Bethlehem zelf en de
omliggende plaatzen, alsmede van Hebron, den weg naar den Jordaan, deze rivier en de
daarby voorvallende bygeloovige plegtig. heden, van de stad Jerieho en de doode Zee
komen, in het breede, de overgeleverde gevoelens van de vermeende H. huizen, bronnen,
holen, woestynen, bergen en Kapellen voor. Bladz. 454. enz. vermeldt hy, hoe hy van
Jerusalem naar Kairo, en van daar naar den berg Sinai en de roode Zee zy gereisd. Hy
lag de landreis in 16 dagen af, en geeft eene algemeene beschryving van Egypten. Van
Kairo zegt hy, dat men vier goede uuren noodig hebbe van het één einde der stad naar
't andere, maar negen, om ze rond te gaan. Hy rekent daarin en in de voorlieden 24
duizend straaten en drie honderd duizend huizen. Daar onder moeten zeker ook de aller
kleinste straaten geteld geweest zyn, gemerkt anders elke straat, door malkander
gerekend, maar 12 of 13 huizen zoude hebben. Volgens pag. 491. enz. spreekt hy van
den Nyl, de ryst, het vlas en den zinker, als mede van Heliopolis. — Bladz. 512 enz.
komt de reis naar Sinai, de beschryving van den berg en het Klooster aldaar, van de
stad Suez en de roode Zee voor, beneffens het bezigtigen van de Pyramiden, den Sphinx
en de Manden. Hierop reisde hy, bladz. 527. over Jerusalem naar Damascus, alwaar hy
van Silo, Sichem, het veld Esdrelom, Nazareth, Thabor, de Galileesche Zee, Tiberias,
Capemaum en Damascus zelf spreekt, en teffens van de menigvuldige, gevaarlyke en
kostbaare moeijelykheden der Arabiërs en Turken gewag maakt, dewyl ze aan zommige
plaatzen eenen willekeurigen tol voor elk Persoon tot 6, 10. en meer Piastsrs
vorderen. Van Damascus reisde hy naar Aleppo, bladz. 602. enz. het welk hy kort
beschryft, even als de verdere reis naar AntiocMen en Alexandrette, mitsgaders de
onaangenaame reis-omstandigheden tot Constantinopel. Hiervan laathy, pag. 662. enz.
eene korte beschryving volgen. Wanneer hy het getal der Christenkerken in die stad op
447 stèït; dan is dit, de reden van eigenlyke Kerken zynde, ongetwyfeld te groot,
alhoewel 'er toen meerder waren, dan voor tegenwoordig. Volgens pag. 673 spreekt hy
van Mahomeds voortgangen; de Bedevaart naar Mekka; de Mahomedaanen in 5t algemeen, en
de Arabiërs en Turken in 't byzonder. De laatsten houdt hy met de Turkmen voor
eenerlei volk. Van der Turken geestlyke regeering, Godsdienst en Ceremoniën handelt
hy gebrekkig. Hoewel ook dat geen, wat hy verder van hunne en aller Oosterschen
gebruiken meldt, niet toereikend is; men ziet 'er egter uit, dat ze daaromtrent tot
heden toe gansch geene verandering hebben gemaakt. De lotgevallen op zyne reis van
Constantinopel tot Alexandrette te land levert hy bladz. 728. enz. even ah pag. 750.
enz. die van zyne reis naar Tripoli in Syrië, Ioppe, Jerusalem, Damiate, Kairo,
Rosetto naar Alexandrie. Ten besluite meldt hy zyne terugreis naar Europa, en
verscheide dingen raakende Algiers, alwaar hy, op deze terugreis, in gevangenis
raakte.. De styl in
dit boek is geenszins inneemend. Veele lta- liaansche woorden zyn onövergezct
gelaaten, en daarom voor veelen onverstaanbaar; by voorb. Turcolmen, (Tolk)
Caffarierer, (een Tollenaar op de wegen in het H. Land,) Vaschallen, (Schepen)
Avangardi, Retrogardi enz. Men vind allerwegen veele aanmerkingen en gebeurdtenissen,
alhoewel de lotgevallen der plaatzen, vooral in wiens handen zy zyn geweest, zeer wél
geboekt staan. Zyne beweering is, in verre na, over het algemeen niet waar, dat in
geheel Turkye, in alle steden en dorpen, der Turken begraafplaatzen buiten dezelve en
zonder muurenen heiningen waren. Anders heeft het werk doorgaans denstempel der
waarheid Vermits de schryver zyne reis, waarschynlyk, voor vermaak heeft gedaan; zo
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schynt zyn oogmerk ook alleen geweest te zyn, eene beschryving te leveren, van het
geen hy gezien en gehoord heeft, en in dit opzigt moet hy ook beöordeeld worden. Wie
dus voor aanmerkingen is; die zal hier beter voldaan worden, dan hy, die naauwkeurige
beschryvingen van dingen begeert.
j T Struis reizen, net de schpbreuk enz. met pi Amst. De schryver was ten laatsten
Zeilmaaker op een Holl. Oostind. schip, en van 1647-1673. te land en te water op
reis. Zyne berichten bestaan meer in de hem overgekomen zeldsaame gevallen, dan in
eigenlyke beschryvingen van landen, plaatzen en volken. Deze worden onder geene
slegts by gelegenheid gemeld, en schynen allerwege niet met de waarheid te strooken.
Van Turkye wordt zo weinig gezegd, darmen dit werk in eene Turksche Bibliotheek heel
wél kan missen.
Steph. Gerlachs (Hoogd.) Tagebuch einer Reifean die Ottomannische Pforte &c. Frankf.
a M. 1674. Fol. groot 552 bladz. Het is by wyze van een dagverhaal geschreeven, en
eene verzameling van allerleie waare en onwaare dingendie de schryver gezien en
gehoord heeft. De styl is gantsch niet bevallig. Veele onwaare dingen heeft hy of
zelf te boek gesteld, of zyn er door den uitgeever, S. Gerlach, in gelascht. Veele
heel vremde historien, by voorb. wat 'er inmiddels in de overige deelen van Europa is
voorgevallen, en vremde verhaalen met aanmerkingen zyn 'er mede in gemengd. Aangenaam
is het misschien menig een', hier een gedeelte der onderhandelingen te vinden,
tusschen de Tubingsche en andere Godgeleerden onzer (Luthersche) Kerke met den
Patriarch te Constantinopel en de GriekscheKerk, om hen een denkbeeld van de onze te
geeven. Men leest meer, dan eens,ééne en dezelfde zaak herhaald. De toenmaalige voor
Hongarye en het Huis Oostenryk drukkende omstandigheden zyn zeer duidelyk afgebeeld;
als mede de verbaazende trouwloosheid der Turken, en hunne ondraagelyke hoogmoed
omtrent de Christenen, ja alle Europische Mogendheden. Men vind 'er ook Ver scheide
brieven van Duitsche en Turksche Keizers, van eenige Koningen, Afgezandten en Baifas
in. Men kan het, om het Turksche Ryk te kennen, ten eenemaal missen; ten ware men op
de tyden byzonderlyk zien wilde, waarin py leefde.
Q. F. von der Groeben (Hoogd.) OrientaItsche Reischeschreibung. Marienwerder,
1694.it! 4:0. groot 399 bladz. Hy deedt deze reis in het jaar 1675, en kwam over
Malta, Kandie,Rhodis, Cyprus, te Ja fa enjerufalem. Van hier deedt hy verscheide
reizen naar Emahus, Bethanien, Jerieho, de doodt Zee, en den Jordaan, als mede naar
Bethlehem, en liet zig de merkwaardigheden in en buiten Jerusalem zelf toonen. Hierop
nam hy zynen weg door Galilea naar Ptolemais. ' Hier ging hy scheep, stapte te
Tripoli aan land, reisde naar den Libanon,kwam te Damascus, en vertrok met eene
Karavaan over Asdod enAscalon naar Kairo. Hy beklom, als alle reizigers, de groote
Pyramide, vondt de lengte van elke haarer vier zyden, beneden, 324 schreden, en klom
langs 250 trappen,waar van elke vyf voeten, (*) en deze ieder op 9 duimen gerekend
was, naar het spits, het welk in eene vlakte bestaat, alwaar omtrent 50 Persoonen
naast malkander kunnen staan. Hy deedt ook eene reis naar den berg Sinai, keerendst
alsdan over Kairo, Damiate, Rosetto en Alexandrië naar Europa terug. De schryver
schynt met grooten yver voor den Godsdienst gereisd te hebben. Hy is wydloopig, waar
men het niet
(*) Hieromtrent verschilt hy van andere reizigers, welke betuigen, dat, naar gelange van de
hoogte, de dikte der trappen afneeme, en zy dunner worden.

begeerd, als met het inlassen van geheele ge. wyde en ongewyde historien, en zeer
kort, waar men tog meer wenschte' te leezen; zo dat, by eene taamelyke dikte des
boeks, de nieuwsgierigheid nogtans [niet zeer voldaan wordt. Doch tot zyne
ontschuldiging kan men zeggen, dat hy zig, by merkwaardige dingen, op Be. Ion,
Breidenbach, Radzivil, Rauchwolf en anderen beroept, en 'er heen wyst, om ze verder
na te leezen. Daar zyn veele, doch redelyk groffe houten plaaten van landen, Kerken
enz. by dit werk gevoegd.
Een niet juist zeer bekend, en evenwel in menig opzigt zonderling boek is 't
volgende: L'état present de la Turquie, ou il est traité des vies, moeurs & coutumes
des Ottomans & autres peuples de leur Empire &c. par Michel Febure à Paris 1675. 8.
groot 450 pag. Hoewel des schryvers styl juist niet uitlokkend is, men wordt egter
wegens den inhoud, en vooral veele voorbeelden, taamlyk gaande gehouden. In de
opdragt aan den Koning van Frankryk wordt deze, zeer vleijend, als de aanstaande
Veroveraar van Turkye opgegeeven, het welk de volken daar, naar des schryvers zeggen,
wenschten, en hunne voorgewende Prophetiën staafden. Maar hier wordt of eene
onwaarheid gezegd, of de zaak moeit, sedert dien tyd, zeer zyn veranderd. Het eerste
deel handelt van de ongeloovige natiën, en het eerste Hoofddeel van de Turken. Hier
vind men in 16 Afdeelingen de volgende stoffen: hunne Staatkunde, en dat die nog den
ondergang huns Ryks zal veröorzaaken; hunne Godsdienst, Bygeloof, Feesten en Vasten;
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hunne Moskeën, Dervischen, Pelgrims, huwelyken en huizelyke omstandigheden der
vrouwen; hunne handelwyze by sterfgevallen; hunne gemoeds-gesteldheid, zeden en
neigingen; wreedheden; hunne handhaving des rechts en de misbruiken daarby; hunne
onkunde en menige gewoonten. De 17de afdeeling overweegt hunne byzondere, tegen de
onze overstaande gebruiken: by voorb. zy wasschen zig na het eeten; snyden de hairen
van het hoofd af, en laaten den baard groejen; draagen kleeden van zeer veele bonte
kleuren; schryven van de regte naar de linke hand; ontblooten hun hoofd nooit, om te
groeten en eerbied te bewyzen; laaten ben, die hun bezoeken, alleen komen en heen
gaan; houden de plaats in een hoek voor de voornaamste; dekken de vloeren en niet de
wanden; zitten op Tapyten, en slaapen 'er op; verwoesten de grenzen en grensplaatzen;
hebben zelden vensters naar de straaten; dulden en eeren de Toveraars; veranderen,
byna jaarlyks de Eerampten; doen 's avonds hunne voornaame maaltyd; laaten niet ligt
iemand in hunne huizen komen; verzoeken, behalven de Mahomedaanen, ook de Christenen
en Jooden, om openlyk en heimelyk voor hen te bidden; zyn wreed omtrent de
overwonnenen, nedrig en vriendelyk by het verliezen, en dristig by het winnen enz. By
ons vindt het tegendeel plaats. De drie volgende Afdeelingen stellen de magt en
zwakheid der Turken, benevens hun gevoelen nopens de Christen-vorsten voor; even als
hy dan in twee andere raadslagen geestendeels om Turkye onder Frankryk te brengen en
te houden, deels om de Turken tot Christenen, en eindelyk alle Christenen in Turkye
tot Roomschen te maaken. Tot de eerste rekent hy, behalven een algemeenen vrede der
Christen-mogendheden, eenen plotselingen aanval op Constantinopel met eene vloot, en
eenen oorlog des Duitschen Keizers als mede des Duitschen Ryks te land tegen de
Turken, waarby hy volstrekt verzekert, dat de verscheide misnoegde natiën in het Ryk
niet stil zouden zitten, den oorlog van Spanje tegen de Kusten van Barbarië, zig ter
Zee niet op te houden met andere plaatzen, maar de Dardanellen voort te bemagtigen,
om dat daar door het gansche Ryk in het midden wierdt verdeeld; - de overwonnen
volken met zagtmoedigheid te behandelen, en den Zoldaaten geene plondering toe te
staan; maar de nabuurige Christen-mogendheden moesten zig, vreedzaam, wegens de haar
naby gelegen Provinciën verstaan. Tot de laatste slaat hy voor, het Turksche Ryk in
één of twee Christen-ryken te veranderen, waarby men de Prinsen uit het Huis van
Bourbon moest kiezen; de Levantynen moesten voor de hand, onder Christen-stadhouders,
by de oude gewoonten gelaaten, maar daarby de Christenen vermeerderd, en de
Mahomedaanen worden verminderd; het welk geschieden zoude, wanneer men de laatsten in
die omstandigheden plaatste, waarin de eersten thans onder hen zyn. Maar om de
Christenen onderling te vereënigen, moest men allen dezelfde voordeelen vergunnen
alle Kerken tot een algemeen gebruik inrigten, en geene byzondere Roomsche,
Grieksche, Armenïsche enz. Kerken aanleggen; in de schoolen alles alleen in de
Turksche en Arabische taal laaten leeren, en, wanneer ze dan niet formeel tot de
Roomsche Kerk wilden overgaan, hen de helft, van het geen de Turken moesten geeven,
opleggen. De voornaamste havens in Turkye, en de Waaren, welke in- en uitgevoerd
worden, beschryft hy in de 23ste afdeeling. Toen waren de Engelsche lakens, maar
thans de Hollandsche, en vooral de Fransche meest getrokken. Even als de
Venetiaansche den Turken te duur waren; zo zyn het nu de Engelsche, en bykans ook de
Hollandsche; maar de Fransche waren als, goedkoop en van zeer heldere en fraaje
koleuren zynde, meest gewild. In de twee laatste afdeelingen spreekt hy van de wyze,
om te reizen, vooral met de Karavaanen, en zaaklyk van de voornaamste
Staatsbedieningen in 't Turksche Ryk. Het tweede Hoofddeel handelt van de Arabiërs;
het derde van de Kurden; het vierde van de Turkmen; het vyfde van de Jesiden; het
zesde van de Drusen; het zevende van de jooden. Hier merkt hy aan, dat, vóór dat ze
tot den Mahomedaanschen Godsdienst wierden toegelaaten, zy vooraf moesten bekennen,
dat de Messias gekomen ware, en het Euangelium geleeraard hebbe. Andere schryvers
gaan hieromtrent nog verder, meldende zelfs, dat ze gedoopt moesten worden. Beide is
of nimmer waar geweest, zo als ten minsten het laatste ongelooflyk schynt te wezen;
of het is thans tog in het geheel niet meer in gebruik, hoewel ze, volgens de
aangenomen Mahomedaansche leerstellingen, Christus, agtervolgens den Koran, voor een
groot Propheet moeten houden. In de laatste zes natiën roemt de schryver de byzondere
hoogagting en genegenheid omtrent Frry??. Het tweede deel, van de Christen-volken
handelende, begint met eene inleiding tot de gebruiken aller Oostersche Christenen,
alwaar, behalven een redelyk breedvoerig verslag nopens de tegenwerpingen derzelven
tegen de Roomsche Kerk, wordt aangemerkt, dat de Bisschoppen en Patriarchen, vóór dat
ze tot hunne Waardigheden geraakten, het Monniken-kleed moesten aandoen, maar de
Priesters en Diakonen getrouwd waren. Hierop spreekt hy van het trouwen zelf, het H.
vuur te Jerusalem, en de bedriegeryen daaromtrent; van het onderscheid tusschen hun
vallen en dat der Roomschen; van hunner schattingen, en dat ze geene Turksche
dienstboden mogten houden. Het bygevoegd bericht, dat de jonge vrouws-Persoonen, op
zyn hoogst alleen viermaal in één jaar, in de Kerk behoeven te gaan, en de Christenen
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aldaar in hunne kleedingen niet verscheiden waren, is onwaar; ten ware dat zulke
vryheid slegts aan enkele plaatzen zo bepaald mogt zyn. Hierop komt hy tot eene
byzondere, doch meestendeels slegts korte en oppervlakkige verhandeling. In het
eerste Hoofddeel, van de Grieken, brengt hy veele dingen by, raakende de geschillen
der Roomschen met hen. Van de Armeniërs schynt hy, in het tweede Hoofddeel, uit eenen
algemeenen haat der Roomschen tegen hen, veel te hard te spreeken. By de Syriërs ??
jacobiten toont hy, in het derde Hoofddeel, hoe ze, door de Roomsche Zendelingen, tot
hunne Kerk worden getrokken. Van de Nestorianen of Chaldeeuwen, de Maroniten, de
Kopten en Abyssiniërs spreekt hy in de volgende Hoofddeelen. In het zesde maakt hy
gewag van de Schamfi,van welken men gelooft, dat ze de Zon aanbidden. Zy waren niet
talryk, en zeer geheim met hunne leerstellingen; Zy hadden geene Kerken, maar hielden
slegts zo lang heimelyke byëenkomsten, tot dat ze, door den dwang der Turken, eenen
in het Ryk aangenomen Godsdienst beleeden, en zig alsdan, in een zeker opzigt, by de
Jacobiten voegden. Ten besluite doet hy eene breedvoerige aanspraak aan de
Cahinisten, gelyk hy ze noemt, beweerende de overëenstemming aller Oostersche
Christenen met de Roomsche Kerk, doch waarmede hy, het geen hy vooraf hadt verhaalt,
oogschynlyk tegenspreekt. Allerwege toont hy, dat ook alle Christen-gezindheden in
Turkye zeer geneigd waren, den Koning Van Frankryk voor haaren Landsheer aan te
neemen, doch hetwelk, de Roomschen uitgezonderd, het gevoelen der overigen voor
tegenwoordig geenszins is.
Men is van gedagten, dat George Guillet, welke omtrent het jaar 1625. te Auvergne
gebooren, en 1682. tot eersten Hijloriographusder?? Beeldhouwer- en Schilder-academie
te Pau gemaakt wierdt, de schryver is van 't volgende werk: Guilletiere Athene
ancienne & moderne ?? l'Etat present de l'Empire Turc à Paris 1678. 8. groot 456.
pag. Daarin vind men eene menigte van niets beduidende, en evenwel wydloopige
historien der Zeeroovers en minnaryen, als mede geschillen der Fransche Consuls
wegens den rang met anderen, en een uitvoerig disput van een Griekschen Priester met
de Europeërs, dat ze van de Grieken de weetenschappen gekreegen, en hen, in hunne
droeve omstandigheden onder de Turken, hadden verlaaten. Eene reis van Atheen naar
het leger voor Candie zal de beschryving van den toenmaaligen toestand des Turkschen
Ryks uitmaaken, maar is gansch niet voldoende. Een zyd-oogmerk dezes werks is, de
kusten, zoete waterbronnen op dezelve, en verscheide loopen in de Zee ten nutte der
Zeevaart te ontdekken; maar het voornaame doelwit is zekerlyk, deels eene historie
van Atheen uit de oude schryvers en in den toestand zynes tyds te leveren; deels eene
afbeelding te geeven van de oudheden, die 'er niet meer waren, en van de bouwwyze der
oude schouwburgen; deels by gelegenheid de leerstelzels der oude Wysgeeren, die te
Atheen hebben geleest, te plaatzen. Dit boek kan men geheel en al missen.
George Wheler en Jacob Spon deeden, 1675 en 1676, eene reis naar de Levant. De eerste
was een Engelschman, en zyn werk voert, in de Fransche Overzetting, den volgenden
Titel: George Wheler Voïage de Dalmatie, Grèce & du Levant, à Amst. 1689. 2 deel. 8.
met plaat. zamen groot 607. pag. In het eerste deel beschryft het 1 boek eene reis
van Venetië naar Constantinopel, en inzonderheid de kusten van Dalmatie, en de
eilanden der Venetianen, Corfu, Zante, Zephalonië enz. en die eilanden van den
Archipel, welke de schryver op zyne reis naar Constantinopel aandeedt, als Serigo,
Lino, Delos, Mykono, Lesbos of Mytilene, voorts den Trojaanschen oever, den
Hellespont, Gallipoli, Lampfaco en Heraclea, met veele zo wel Latynsche, als
Grieksche opschriften, en eene taamelyke lyst van Kruiden. Het tweede boek behelst
geene kwaade beschryving van Constantinopel en de nabuurige plaatzen, doch zonder
plaaten van 't Kanaal en Constantinopel. Hier vind men, behalven verscheide
voormaalige opschriften, ook de afbeelding van alle Pyramiden, en een Botanisch
register, alsmede de leerstellingen der Grieksche Kerke, vooral in het stuk van 't H.
Avondmaal. Het derde boek verhaalt de reis in Natolie naar Brussa, Thiatyra,
Magnesia, Smyrne, Ephezen, Pergamus, Sardes, Laodicea, Philadelphia, Phoce, Melasso,
en verscheide kleine plaatzen, alwaar niet slegts veele plaaten van steden, oudheden
en planten, maar ook veele opschriften en verklaaringen van oude penningen voorkomen.
In 't eerste boek des tweeden deels vind men de reis van Zante naar Atheen, en de
beschryving veeler plaatzen van Griekenland, als Patrasso, Lepante, Salone, Delphos,
den Parmssus, Thebe enz. met de plaaten van menige plaatzen en planten. Het 2de boek
levert de beschryving van Atheen en de omliggende plaatzen. Hier is de schryver
taamelyk breedvoerig, en door veele plaaten en opschriften worden ook de zaaken
opgehelderd, en verscheide aanmerkingen nopens de Grieksche Kerk en taal bygebragt.
Het derde boek bevat de reis van Atheen naar de omliggende gewesten van Griekenland,
als naar het Attische gebied, naar Corinthen, Megara en Negroponte, alwaar veele
dingen, raakende de Grieksche Kloosters, als mede groote lysten van planten, en de
afbeeldingen van veele derzelve, niet minder de verklaaringen der oude, in Classische
schryvers gemelde plaatzen voorkomen. Van de Turken wordt weinig, en dat alleen als
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in 't voorbygaan aangemerkt. De plaaten van steden en eilanden zyn gemeen, maar de
afbeeldingen van oudheden naauwkeuriger. Voor alle beschryvingen staa ik niet in. Ten
minsten die van Smyrna omtrent de opgaave der inwooners, inzonderheid de betrekking
der Europeërs tot de lands-christenen, als of de eersten de laatsten in getal
overtreffen, is volstrekt onwaar; hoewel 'er toen van de eersten meer, dan thans,
mogen geweest zyn. Anders laat zig dit werk heel wél leezen.
Die Italienische, Dalmatische, Griechische und Orientalische Reiebeschreibung van
Jacob Spon, een Franschman, en reisgenoot van den vooraf gemelden, is uit het Fransch
in 't Hoogduitsch overgezet, en uitgekomen te Neurenberg, 1690 in fol. 2 deel. groot
240 pag. met plaaten. [in 't Nederduitsch te Amsterdam, 1689. met pl. in 4. onder den
Titel: Jac. Spon en Whelers reizen door Italien, Dalmatien, Griekenland en de
Levant.] Hier vind men dezelfde plaatzen beschreeven, als Wheler heeft gedaan, maar
hy laat zig in 't geheel niet in 't Botanische veld in, ziende meer op de oudheden.
Dit boek is, ten minsten in de (Hoogd.) overzetting, juist niet aangenaam, om te
leezen. De plaaten zyn gemeen, maar mogelyk in het Origineel beter. By Negroponte
vind men bericht, aangaande de Ebbe en den Vloed van den Euripus. Agteraan is een
klein woordenboek der hedendaagsche Grieksche taal geplaatst, en by elk deel een
groote menigte van Latynsche en Grieksche opschriften met eene Duitsche overzetting
gevoegd.
Jean Chardin, een Juweliers Zoon, was te Parys 1643. gebooren, en wierdt, vervolgens,
door Carel II, Koning van Engeland, Ridder gemaakt. Hy begaf zig vroegtydig op reis,
en kwam reeds 1666, voor de eerste maal, uit Persie terug. Naa eene tweede reis liet
hy te Londen, waarheen hy om de vryheid van Godsdienst was gevlugty zyn Journal du
Voïage de Persie, in a deel. ??. met fraaje plaaten drukken. (In 't Nederduitsch
bekend onder den Titel: Chardyns reize naar Persien en Oostindien, met ??. Amsterd.
1685. 4to het eerste deel komt, naa de inleiding, iets voor raakende den handel te
Smyrna, en by 't verblyf te Constantinopel een ruim verhaal van de zwaarigheden ten
dien tyde, welke de Franschen ter herstellinge hunner Capitulatie ontmoetten. Voorts
doet hy een verslag van zyne reis van daar over de zwarte Zee naar Kaffa, en verder
over dezelve naar Mingrelien. By de beschryving van dit land is het bericht geplaatst
van een Theatiner-monnik, Zampi, welke daar 23 jaaren was geweest, nopens den
Godsdienst der Mingrelien, waarby de schryver nog zyne aanmerkingen voegt over de
Vorstendommen Guriel en Imirette; alle welke inwooners eenen zeer ontaarden
Griekschen Godsdienst toegedaan, zeer onweetend en de kerklyke en waereldlyke
Persoonen zo barbaarsch zyn, dat ze de hunnen den Turken tot eene schatting
overlaaten, of als slaaven verkoopen. Hy verhaalt de moejelykheden en gevaaren zyner
reize in dit wild Mingrelien; zyne door de inwooners geleeden plonderingen; terwyl de
schryver merkte,toen hy by den Vorst zyn bezoek aflag, om te klaagen, dat die zelf
onder de roovers geweest was; en de wyze, om oorlog, of liever plonderingen onder zig
te onderneemen, of van de Turken uit te staan. Hy last 'er een verhaal in van de
opstanden der Vorsten dezes lands, als mede van zyne eige voorvallen, welke van de
onrechtvaardigheden dezes lands, en de Tyranny omtrent vremdelingen getuigen, met
eene korte beschryving van den berg Caucasus. By de reis, het verblyf en de
beschryving van Georgien, en inzonderheid; de hoofdstad Tiblis, merkt hy aan, dat de
Georgianen met de Mingretiers eenerlei, hoewel in het nationaal Charader wat beter,
en de vrouwen om haare schoonheid beroemd en vernustig, maar daarby trouwloos zyn. De
reis naar Armenië deedt hy over het gebergte Taurus, alwaar hy eene korte beschryving
van Armenië geeft, als mede noodige berichten nopens Erivan, Edschmia, ?? en Ararat.
Het overige met het tweede deel handelt alleen van Persië, en behoort dus niet tot
dit vak. Deze geheele reisbeschryving heeft den stempel der waarheid, en men kan 'er,
in zonderheid, de Avanien omtrent reizigers uit leeren kennen.
Het boek, Relation nouvelle d'un Voïage de Constantinople à Paris 1681. met ??
plaaten, in 8vo, is, gelyk de tot buitenspoorigheid toe vleijende opdragt aan den
Koning van Frankryk uitwyst, door Greeot uitgegeeven. Naa de voorreden zyn eenige
getuigenissen van geleerde ooggetuigen nopens de echtheid der plaaten, die in de daad
taamelyk naauwkeurig zyn, afgedrukt. De beschryving van den Hellespont en de
Dardanellen, de Zee van Marmora en de plaatzen rondom is met zo veele onverschillige
dingen opgevuld, dat men, op dezen voet, over allerlei onderwerpen Folianten konde
schryven. Van Constantinopel wordt wel in het breede, doch heel onvolledig gehandeld,
maar in het tegendeel zeer uitvoerig van de Sophie-, Ackmets; Solimans-, en Validemoskeen. Onder den Titel: verrigting van den Christelyken Godsdienst in de SophieKerk, wordt in het algemeen het uiterlyke van den Griekschen Eerdienst, als de
kerklyke Perzoonen, Liturgie, Kloosters, als mede de Eerdienst zelf; maar onder dien:
de oefeninge van den Mahomedaanschsn Eerdienst in de Sophie-moskée, de uiterlyke
waarneeming van den geheelen Mahomedaanschen Eerdienst voorge??eeld. De schryver
geeft, eindelyk, van de winden te Constantinopel, het bezoeken der Moskeën door de
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Mahomedaanen, den Divan en de Turksche rechtspleging, en de beezigheden der Turken
eenig, doch, de aanmerkingen uitgezonderd, weinig bericht van aanbelang. Voor 't
overige blyft dit werk, om Constantinopel te kennen, hoewel 'er noch eene afbeelding,
noch eene tekening dezer stad onder de plaaten gevonden wordt in de daad zeer nuttig.
Meschis. Thevenot, een beroemd reiziger van Europa, Koninglyke Bibliothecaris, die
1692. stierf, heeft zig mede eene plaats onder de Levantynsche en Oostersche
schryvers der 17de eeUW te wege gebragt, alhoewel hy die landen zelf niet gezien,
maar eeniglyk uit den mond der reizigers en uit geloofwaardige schryvers, vooral
Arvieux, de bouwstoffen tot zijn werk heeft verzameld. De Titel is: Voïages de Mr de
Thevenot &c. en 5 tomes, 3 edit. U Amst. I72?. 8. met plaaten. (in het Nederd. 1
hevenots reizen, 3 deelen met pi. Amst. 17 q O In de 2 eerste deelen handelt hy
wydloopig van Turkye, Hy geeft voor, de reis daarheen, inde jaaren 1655. en 1656. te
hebben gedaan, verherende alle omstandigheden zo, alsof hv ze werklyk hadt gedaan.
Men kan hem niet be. twisten, een goed gebruik van een anders kundigheden gemaakt te
hebben; maar nogtans kan men merken, dat hy in die gewesten -elf ' met geweest is. Hy
geeft, by voorbeeld, voor, van het schip aan de Asiatische oevers, tegen over
Tenedos, de puinhoopen van Troja te hebben gezien; hy maakt geen gew.agvan de
buitenkasteelen des Hellefpont, op de JanitCaa ren-kaap; verzekert, dat de
hedendaagiche Dardanellen stonden, waar eertyds Sectos en Abydos lagen; zegt van
Scutari, het ware een dorp; en maakt tusschen den Divan en 't Se- rail, en het Paleis
des Groot Visiers geen onderscheid. Aan veele plaatzen meldt hy, dat hy nopens deze
of geene plaats en omstandigheden geloofwaardige berichten te boek wil Hellen, die
hem in handen waren gekomen.
Voïage au Levant &c. par Corneille le Bkvn,"u Delst 1700. fol. uit het Holl.
overgezet, groot 408 bladz. met veele kaarten en plaaten. (In!'t Nederduitsch, C. de
Bruin reizen door Moscovien, Persiën en Indien, met pl. Amst. 1714. fol. en door
Asia, met lp/. Delst 1698. fol.) In de voorreden meldt de schryver, dat hyzig tot
zyne reizen, door middel der werken van della Valle, Thevenot en Grelot, voorbereid,
ja ze by de hand gehad, en zig voornaamelyk hadt toegelegd, om de tekeningen (want hy
was een schilder) op de plaats zelve naauwkeurig op te neemen. Zyne reizen vallen in
de jaaren 1678. tot 1684. De eerste vyf Hoofdd. behelzen korte berichten van zyne
Europische reizen, en de twee volgende van Smyrne en Ephezen; het agtste van zyne
reis naar Constantinopel, en de drie volgende van deze stad zelve, de voorsteden, den
Bosphopus Thracics, de Zee van Marmora, (Propontis,) de daaraan liggende plaatzen en
het uiterlyk aanzien van Constantinopel. Van daar tot het 29 Hoofdd. worden de
volgende verhandelingen geplaatst: byzondere aanmerkingen over den Godsdienst der
Turken en Grieken; dm eerstgemelden in de wet voorgeschreeve gebeden en Feesten,
beneffens de verbode zaaken, als beelden, verscheide soorten van vleesch, wyn en
Interesten; de hoogagting der Turken voor de verscheide Ordens hunner Geestelykheid;
hunne gevoelens omtrent Jesus Christus, de Maagd Maria en de Propheeten; hun trouwen
en echtscheidingen; hunne bel graavenissen en droefheid over de dooden; als mede
hunne gedagten nopens het laatste oordeel en de opstanding; hunne, en ook derJooden
zo wel mans- als vrouwen-kleeding; spyzen en dranken; vrolyk rieden; straffen;
deugden en ondeugden, beneffens hun gedrag omtrent de vrouwelyke Sexe; geleerdheid;
de jagt, reizen, tafel, en andere omstandigheden van den ten tyde des schryvers
leevenden Sultan; over deszelfs Krygsmagt enz. het welk met de beschryving van een'
intogt eenes uit den oorlog zegevierend terug gekomen Groot Visiers, als mede eenige
aanmerkingen over het karakter der Grieken en Grieksche vrouwen, beneffens dat der
Jooden, inzonderheid met betrekking op hun vroegtydig trouwen, wordt beslooten. Ik
kan niet zeggen, dat ik hier iets buitengemeens heb gevonden, en de schryver zegt
zelf: hy hebbe die alles uit Grelot ontleend. In het 3pste Hoofdd. beschryft hy zyne
terugreis naar Smyrne, en in het volgende zyn verblyf aldaar. Van het 32 af komen
zyne reizen door den Archipel naar Egypten, inzonderheid naar Damiate, Kairo, de
Pyramiden, het Mumien-veld, naar Rosetto en Alexandrie; welk alles hy, even als ook
andere merkwaardigheden van Egypten, by voorbeeld, de inwooners, den Nyl enz. meestal
met Thevenots en anderer woorden beschryft. Hoofd. 45 volgt de reis naar 't H. Land,
Jaffa, Rama, Jerusalem, Bethanie, Bethlehem, Tripoli in Syrië, den berg Libanon, naar
Ptolemais, Nazareth, Tyrus, Sayde, Aleppo, Scanderona, Cyprus, Sattalia, enz. over
Smyrne terug naai Europa. — Een groot gedeelte der hier voorkomende beschryvingen is,
om zo te zeggen, woordelyk uit de vooraf gemelde schryvers ontleend, waarby men hem,
zo dikwyls als hy hen zyne toestemming geeft, en in het geen hy zelf betuigt, gezien
te hebben, gelooven kan, dewyl, het geen my met zekerheid bekend is, van hem
naauwkeurig is beschreeven: doch met de tyd is 't één en ander veranderd. De
gezichten en plaaten zyn juist; maar mogelyk zyn ze in den Nederd. druk nog
'naauwkeuriger; en daarin bestaat, myns oordeels de grootste voorrang van dit werk.
J. Dappers Beschreibung von AJien, uit het Holl. overgezet, Nurnb. 1681. fol. met
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veele plaaten. (In 't Nederduitsch, J. Dapper btschfyi ving van Asta, of het Ryk van
den grooten Mo*ol Atnjl. l6?2.) Daarin is Mefopotamië, tfatyfo. me, Affyriën,
Anatolië en rafoe beschreeven. Nopens den Mahomedaanschen Godsdienst is 'er een
wydloopig aanhangzel by gevoegd. Alles is eene verzameling uit andere schryvers.
Critique de la Cróance & des Coütumes des nations du Levantpubliée par le Sr. de
Mont, aFrancf. 1684. groot 229 pag. (Nederduitsch: du Mont reizen naar de Levant, 2
deelen met pl Utrecht 1695. 4.) De schryver betuigt in de voorreden, dat dit een
geschrift van een ongenoemden, en hem, by zyne reizen in de Levant, van zeer veel
diensl geweest is; dat van hem alleen het aanhangzel komc. Het werk zal eigenlyk
daartoe dienen, om de toen plaats hebbende geschillen wegens de Leer nopens het H.
Avondmaal tusschen de Gereformeerden en Roomschen in Frankryk by te leggen, ja ze
onderling te verëenigen, dewyl getoond wordt, dat de Oostersche Kerken in de meeste
stukken met de Roomsche overeenkomen. Men moet bykans in aMen opzigte, den Schryver,
wie hydan ook zyn moge, wegens de historische waarheid recht doen. Hy wederlegt,
menigmaal, de Roomsche schryvers, welke, langs een bedriegelyken weg, den Oostersthen
Christenen gevoelens toeschryven, die ze niet hebben, of meerder overëenstemming met
de Roomsche Kerk voorgeeven, dan 'er werklyk is. 't Vooraf gemelde voornaame doelwit
dezes werks zoude byna tot de gedagten opleiden, dat het, met een goed voordeel, uit
andere berichten, is zamengesteld. Het heeft wel niets byzonders; maar kan egter met
veel nut worden geleezen. — Dit is de inhoud der afdeelingen.
I. Van de Geloofs-leer en gebruiken der hedendaagsche Grieken.
II. Van de Tranfubstantiatie. Of ze ook van die Grieken werde toegestaan, welke men
Schismatici noemd, dat is, zodanigen, welke zig met de Roomsche Kerk niet hebben
willen verëenigen?
III. Van de aanbidding des Sacraments in 't H. Avondmaal, en of die onder de Grieken
gebruiklyk zy?
IV. Van de geloofsleer der Meschiten.
V. en VI. Van de Godsdienst-stellingen en gebruiken der Georgianen en Iberiërs, als
mede der inwooners van Coschis en Mingrelie.
VII. Van de Godsdienstgevoelens en gebruiken der Nestorianen.
VIII. Van de St. Thomas-Christenen in Oostindie.
IX. Van de Ceremoniën en gebruiken der Jacobiten.
X. en XI. Van de gevoelens en gebruiken der Kopten en Abyssinïérs.
XII. Van de Armeniërs.
XIII en XIV. van de Maroniten.
XV. Van de leeringen en gevoelens der Mahomedaanen.
Het aanhangzel bestaat
1) uit twee registers der Kerken, welke van het Constantinopelsche Patriarchaat
afhangen, waarvan het eerste uit Leo Allatius de confenfu ecdef. Occid.tf Oriënt het
tweede uit de slatus prcef. ecdef. Grèce is genomen;
2) drie getuigenissen voor en tegen de Transsubstantiatie; eindelyk
3) Uscans register der Armenische Kerken] welke van den Patriarch te Edschmiazin
afhangen.
Voïages du Sr. du Mont en Frame, en Italië, en Allemagne, a Malthe & en Turquie. 4
deel in kl. 8" met pi. a la Haye, 1699. (Nederduitsch: du Mont reizen door Europa en
Asta naar H Oojlen, met pl. Utrecht 1699. 4C0 Dit werk bestaat uit brieven. In het
tweede deel beginnen, met den 3den Mef, de verhaalen raakend Turkye. Deze en de
volgende beschryven, op de gewoone wyze, Constantinopel, zo dat ik menigmaal heb
gedagt, dat de woorden uit andere schryvers, en vooral Grelot, waren ontleend. Hy
belydt zyne onkunde nopens de rede, waarom die stad en andere Turksche steden zo
naauwe straaten hadden, daar 'er geen gebrek aan plaats was. Maar, behalven den
eersten aanleg van oude steden, welke byna altoos naauwe straaten hebben, is daar nog
eene natuurlyke rede, te weeten deze: om de groote hette van de straaten te weeren,
en daardoor de verkeering in de steden overdag gemaklykte Biaaken. Weshalven
menigmaal de buiten dar, naauwe straaten met grof linnen, of wel met ligte en
beweegelyke houten luifels, ten minsten ten tyde der grootste hette, worden overdekt.
In den 5den brief komt, omstandig, een zegevierende intogt des Sultans in
Constantinopel voor, beneffens de historie van een berechten Vannel. Hierby is een
historisch aanhangzel, onder den Titel: het driemaal belegerd Constantinopel,
gevoegd. De 6 brief handelt van de eilanden Metelino en Scio; de 7de van Delos,
Nicaria, Kalami, Lango, Rhodus, Cyprus, en de Ridders van St. Jan; de 8«e van
Ahxandriëx, de gebruiken, den Godsdienst en de tydrekening der oude Egyptenaaren, de
verscheide opstanden in Egypten, de Zuil vanPompejus, de vroegere en laatere
Arabiërs, beneffens hunne gebruiken en Godsdienst; de 9*8 van de Pyramiden, den
Sphinx, de Mumien en haare toebereiding, als mede eene historie van Kairo, en de
beschryving dezer stad, van het Kasteel en de heerlyke bron daarin, van den grond en
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deszelfs produ&en, en van den Crocodil. Dit wordt met eene verhandeling over den
oorsprong des Nyls en de oorzaak van deszelfs wasdom, zo als met den laatsten
briefdezes deels over Smyrne, de aardbeeving, de Turksche schepen en slaaven wordt
beslooten. Het derde deel handelt byna alleen van den Mahomedaanschen Godsdienst, en
is allerwege met overgezette plaatzen uit den Koran beveiligd. De schryver maakt 'er,
aller eeril, algemeene aanmerkingen over, brief x. verhaalt hierop, brief 2. hunne
leer- en grondilellingen nopens God, de Engelen en menschen, de voorbeschikking, de
opilanding en het laatste oordeel, het Paradys, de Hel en den midden-staat tusschen
beide; handelt van den Koran, Mahomed en deszelfs zending, en de gevoelens der Turken
omtrent de Christenen en alle dwaalenden, in den 3.1™ brief. Uit Ricaut plant hy,
pag. 69. de dwaaling voort, dat Mahomeds zo genoemd Testament den Monniken op den
berg Karmel zy gegeeven; en uit deszelfs inhoud leidt hy, pag. 70. het gevolg af, dat
die schryvers groot ongelyk hebben, welke melden, dat het den Turken geoorloofd is,
de Christenen om te brengen, of ze te onderdrukken. Hier vind een uittrekzel der
Bybelsche historie naar het gevoelen der Mahomedaanen zyne regte plaats, (brief hoe
naamlyk hunne, en vooral des Korans vernaaren, raafend de schepping der waereld, den
Zondvloed en eenige Propheeten naa Noach, Abraham, Joseph, Moses en den uittogt der
kinderen ïfraëls uit Egypten, de reis van Moses, Job, Alexander den Grooten, (als
welke volgens hunne droomen mede tot de Propheeten behoort,) de 7 Slaapers, David en
Salonion, Zacharias en Johannes den Dooper, Jesus Christus en de Maagd Mam, en
eindelyk Mahomed zelv' luiden. Dit stuk is leezenswaardig, om de in den Koran
voorkomende wanschapen verdraaiingen der H. Schrift en der vaste tydrekening met één
opslag van't oog te zien. - Dan worden, voorts, in den 5'den brief, de pligten jegens
God opgenoemd, en daartoe de besnydenis, de wassching, het vasten, de bedevaart naar
Mekka, het gebed, de onthouding van wyn en verboden spyzen gebragt. Hierop volgen,
brief 6. de gezellige, zo wel Godsdienstige, als burgerlyke pligten, als liefdewerken
omtrent menschen en dieren, en het trouwen. Hier beschuldigt hy Thevenot van een'
misslag, die geschreeven heeft: "de Turken gelooven niet, dat de vrouwen
in"hetParadys kwamen; naauwlyks hielden zy"ze voor redelyke schcpzels, en zy merkten
dezelve niet anders, dan paarden in hunne"diensten aan;"'t welk alleszins ruw, en te
hard is uitgedrukt. Hy vergeet niet de rechtspleeging, de straffen, de rechtsgedingen
wegens het huwelyk en de echtscheiding. By deze gelegenheid haalt hy uit het
hoofdstuk des Korans, den Titel, de Kuh draagende, de volgende plaats aan: "die zyne
vrouw driemaal"heeft verstooten,kan ze niet weder neemen,"dan na dat ze aan iemand
getrouwd was,"die haar insgelyks heeft verstooten. Alsdan"kunnen ze wêer by malkander
komen, en"zonder zonde zamen weder trouwen, wanneer"ze meenen, naar Gods geboden, die
hy den wy"zen en verstandigen heeft geopenbaard, te kun"nen lecven. "Met den
echtbreuk, de Testamenten, het beslaapen der slaavinnen, den moord en doodslag, de
valsche eeden en geestelyke Ordens eindigt deze brief. Nopens het bygeloof der Turken
brengt hy veele leezenswaardige dingen, inzonderheid in de vergelyking met het
bygeloof van andere volken by; breedvoerigst houdt hy zig by de kwaade opslagen der
oogen op, brief 8. De verwyfd- en werkeloosheid der Turken; hunne verkleefdheid aan
oude gewoonten; hunne inhaalige aart en onkunde; leevenswyze, vaardigheid te paard,
manier van kleeding, neiging tot de vrouwelyée Sexe; verscheide huwelyken; slaaven;
ongeregelde liefde der vrouwen en haare Weeding; openbaare Baden, tydverdryven,
Muziek, danzen, pligtpleegingen, enz. sluiten den laatsten brief. Van het vierde deel
behooren de eerste brieven nog tot Turkye. De schryver begint daarin met de Grieken:
korte inhoud hunner geschiedenisse, hunne tegenwoordige slaaverny, kleeding, danzen,
gevoelens der Oosterschen omtrent den maagdelyken staat, groetenissen,Godsdienstgevoelens: van hunne Bisschoppen enPriesters, inzonderheid van Cyrillus Lucaris,
hunne Kerken en beelden: van de Armeniërs en hun vasten: der Grieken gedagten nopens
niet vergaane lyken, en hunne plegtigheden by de begraavcnissen: van de Jcoden in de
Levant (brief 1.) By het berichtdat de Grieken de Transsubstantiatie aanneemen, voegt
hy, onder verzekering,van 'er een ooggetuige van geweest te zyn, dit volgende by:
"dat de Grieken, op goeden Vrydag, in Pro"ceffie in de Parochiaal-kerk der
Franschen"kwamen, om het daar ten toon gestelde Sa"crament aan te bidden, en zelfs
500 Piasters"betaalden, om 'er de vryheid toe te hebben. "Zo waar zy het, dat ze niet
van de Room"sche Kerk gescheiden wilden zyn. "Nopens de Jooden zegt hy, als zyn
gevoelen, met Ricauts woorden, in het Leeven van Murad IV. "Heimelyk vervloekt, maar
in het algemeen liefkoost men hen. Overal zyn ze slaaven; inmiddels worden zy gezogt.
Zy schynen niets te bezitten; evenwel leeven zy in overvloed. Zy zyn landloopers;
maar allerwege, waar ze zig ophouden, vinden zy een vaderland. Zy mogen geene
landeryen bezitten; evenwel verzamelen zy onmeetbaare schatten. Hun getal vermeerdert
dagelyks, want zy allen trouwen, en de oorlog vernielt hen niet. Zy zyn de
Vertrouwden der Turken, en de gezwooren vyanden der Christenen. Met één woord: te
Constantinopel is de gierigheid de openbaare hoer, by welke elk een zyne opwagting
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maakt, en waar de Jooden de onderhandelaars van zulken handel zyn. "Van schoojers,
of, gelyk wy zeggen, Heidenen, de Tschakals, de buitengemeene sterkte eeniger Turken,
hunne begraavenissen, de Pest, den Opium, de byzondere lands- en zee-producten van
Natolie; van de Tusschenryken en de trotsheid der Sultans. Daarin bedriegt hy zig
zeer, ja weder spreekt zig zelv', wanneer hy de Pest als een noodzaaklyk Kwaad
aanmerkt, om de groote bevolking in Turkye te verhelpen, welke-door de Veelwyvery zo
zeer wierdt bevorderd; want dit kon, by zo veele onbebouwde landen, vyf maal meer
menschen onderhouden, dan werklyk daar zyn. Hy merkt, heel nadrukiyk, de groote
trotsheid aan, waarmee de Sultans andere Vorsten beschouwen. (brief 2.) Van de Koffi,
de gesteldheid en toebereiding daarvan spreekt hy breedvoerig in den 3den brief; maar
valt daarby in eene groote dwaaling. Hy wil. naamlyk de menigerleie duurte daarvan in
de Levant beschry ven, meldende' deswege, dat die te Marfeille beter koop is, dan
daar, en men zé daarom van daar naar Turkye laat komen; maar vergeet het groote
onderscheid, dat 'er is tusschen de Arabische en Amerieaansche koffi, zo dat de
eerste niet voor denzelfden prys in Turkye en Frankryk zou te krygen zyn, maar dat
men de Amerieaansche, als van een laagerenprys, dikwyls, mar de Levant laat komen, en
onder de Arabische niet alleen mengt, m?ar ze ook wel, indien ze goed is, op een
bedriegelykewyze,voor deze uitgeest, en duur verkoopt. In de drie volgende, biertoe
nog behoorende brieven verhaalt hy verscheide voorvallen teSmyrna.de regeeringsgeschieacnis van MuHAMMiD IV, en eenige toenmaalige omhand)gheden der Porie, in de
vrcdes-onderhandehngen met den Daitjlhen Keizer. Alle deze
brieven zyn, meestal, in de jaaren 1690 en 1691. naar men voorgeest, te
Constantinopel, Alexandrië, Smyrna. enz. geschreeven. In het begin dagt ik, dat het
eene verzameling was, om dat 'er al te veel boeken worden aangehaald, welke een
reiziger bezwaarlyk medevoeren kan; maar door de verscheide byzondere berichten,
welke een vremdeling tog, bezwaarlyk, zo goed kan geeven, ben ik van gedagten
veranderd, en denk, dat de schryver, misschien, na zyne terugkomst, die brieven of
aller eerst opgesteld, of wel op nieuw beschaafd kan hebben. Hy heeft Belon, Croix,
Gill, Grelot, Monconys, Ricaut, Spon, Tavernier, Thevenot, Thevet, Wheler en andere
meer, nu eens met goedkeuring, dan wêer met. afkeuring en zelfs weerlegging hunner
berichten, aangehaald, veele aanmerkingen daarby gevoegd, en allerlei verhandelingen,
uit de historie van andere volken, daar onder gevlogten, zo dat dit werk tot de goede
boeken van dit slag behoort; maar de plaaten willen niet veel zeggen.
Ricaut Etdt prefent de Empire Ottoman&c. traduit de l'Anglois par Bespier, T. I & II.
h Rouen, 1677. 8. met pl. (Nederduitsch: Ricaut verhaal en staat van het Turksche of
Ottomannische Keizerryk, neffens het Leeven der vier laatste Turksche Keizer en, met
pl.Amst. 1670. 4.} DeText met de Noten des uitgeevers beloopen 720 bladz. Deze heeft
'er de naamen van 90 schryvers, als HHtorieschryvers, Dichters enz. voor gezet, waar
uit hy zulke aanmerkingen genomen wil hebben, hoewel het moejelyk is, om te begrypen,
hoe die alle iets hiertoe zullen toebrengen. — In 't eerste boek komen allengs de
volgende stoffen voor. Het jsle Hoofd. strekt tot eene algemeene inleiding: de
regeering der Turken verschille van de meeste andere regeeringswyzen in de geheele
waereld, hebbende ook byzondere grondstellingen en regels tot haare standhouding
'noodig. Des zy (hoofd. 2.) de volstrckte heerschappy des Keizers het voornaamste
steunzel des Ryks, en (Hoofd. 3.) de gehoorzaamheid, welke men den Sultan bewyze,
onder de Turken meer een grondbeginzei van Godsdienst, dan van Staat. In het 4'ie
Hoofd, plaatst hy een omstandig bericht, raakende de merkwaardige zamenzweering der
Sultane Kiosem tegen haaren Neef, den Sultan Mahomed. Het 5 le levért eene
beschryving, hoe de jeugd in het Serail werde opgevoed. Uit dezelve neemt men
dicperzoonen, welke tot de voornaamste staatsbcdieningen geraakcn; en 't is een
grondbeginzel der Turksche Staatkunde, dat de Sultan geene andere perzoonen in zyne
diensten hebbe, dan zodanige, welke hy zonder benyding verheffen, en zonder gevaar 't
bewind ontneemen kan. Voor de jeugd zyn vyf Kamers, als zo veele klaffen, bestemd. De
twee eerste verschillen naar het getal der verstanden, en wierden daarom in groote
en"cringe verdeeld, hoewel zy anders in Waardigheid gelyk stonden. Daar uit gingen zy
over tot de derde, welke Kilar-Oda (Specery-reukwerks- enz. kamer) genoemd wierdt,
voorts tot de vierde, Haf na-O de (Schatkamer) en van daar tot de opperste, Has-Oda
of byzondere Kamer, dat is, die geene, waartoe des Sultans Edellieden behooren.
Hierop verhaalt hy in het volgend Hoofd, de leerwyze, naar welke men de jonge lieden
in 't Serail in de voor hen bestemde kunsten en weetenschappen onderwyze, spreekende,
by wyze van een aanhangzel, van de onbetaamelyke neiging en vriendschap, welke zy,
niettègehiTaande alle strengheid en opzigt, egter voor elkander hadden. In 't 8'te
Hoofd, spreekt hy van de Stommen en Dwergen* van welken het Serail thans minder, dan
toen houdt; Hoofd. o. van de zwarte en blanke Geineedenen, en de vrouwen in het
Serail, en Hoofd. 10. van de' Adschamoglans. De volgende Hoofddoelen verhandelen, het
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geen niet zo zeer met het Serail, als wel eigenlyk met het Ryk gomeenschap heeft. Het
i'?de Hoofd, begint met den Groot Visier en zyn verheve post. De daarby gemelde
plaatzen der Visiers der Banke zyn na dien tyd vernietigd. Van de paardestaarten
spreekendc, meldt hy, dat slegts dnchajfas, te wecten van Babylon, Groot Kairo en Of
en, (het welk toen mede den Turken behoorde,) de vryheid hadden, drie zodanige te
voeren, maar dat de anderen slegts éeneh mogten hebben. Dit is onwaar, wêerspreekende
zelfs dat geen, wat hy zelf, pag. 160. zegt, dat wel 2j8 en meer Beglerbegs of Bassas
van den eersten rang drie hadden. De ten zynen tyde gewoone Divans-dagen' (pag. 14r.)
zyn naderhand veranderd. In het 12 fe Hoofd. geeft hy een verslag van de hoogste
Staats-bedieningen en de verscheide Stadhouderschappen des Ryks, waaromtrent men,
volgens den tegenwoordigen toestand, in Businello nader wordt onderregt; Hoofd. 13.
van de Tartaaren, hunnen Clan, en hoe zy van de Turken afhangen; en Hoofd. 14. van de
Vorsten, welke den Sultan schatting betaalen, te weeten van Moldavië, Wallachie,
Sevenbergen en Ragusa. Hierop meldt hy de reden voor de standhouding des Türksclien
Ryks. Daartoe brengt hy, Hoofd. 15. de verwoesting, welke de Turken in de Asiatische,
en andere van de Hoofdstad afgelege Provinciën aanregten; de gewoonte, (Hoofd. 16.)
van geen aanzienlyk ampt en Stadhouderschap van den Vader op den Zoon te laaten
komen, en de oude aanzienlyke Familien uitte roojen; het grondbeginzel, (Hoofd. 17.)
om de Staatsdienaaren menigmaal te veranderen, dezen tê verhoogen en geenen het
bewind te ontneemen; en cindelyk (Hoofd. 18.) hun toeleg, om op alle mogelyke wyze,
inzonderheid door strooperyen, en in den oorlog het getal hunner onderdaanen te
vermeerderen. De laatste vier Hoofdstukken raaken de vremde Gczandtschappen aan het
Turksche Hof, te weeten hoe de Turken de vremde Gezandten aanmerken en ontvangen,
doch waaromtrent, sedert eenigen tyd, veranderingen zyn voorgevallen; hoe deze zig,
in hunne onderhandelingen, omtrent hen moeten gedraagen; hoe de Turken de andere
Vorsten aanmerken, en hoe zy de Tractaaten en Verdragen houden, welke zy met dezen
sluiten. De aanmerkingen, welke de tweede overzetter van het Engelsch Origineel,
Bespier, rwanjt het was reeds te voorerf, doch gebrekkig overgezet,) daarby gevoegd
heeft, zien inzonderheid op de spelling en verklaaring der Turksche woorden, en
andere omstandigheden, en zyn gewigtig. Doch dit kan men hem naauwlyks vergeeven, dat
hy, by het einde derzelve, in 't eerste deel, tegen Ricaut, 't moreel Karakter der
Turken grootelyks verhest, en dit door den onwettigen Thevenot regtvaardigen, dat is
niets anders, dan den Moriaan wil wasschen. Het is wanvoegelyk, in een afgelegen land
dergelyk iets tegen een' schryver te beweeren, welke door eene veeljaarige
ondervinding het naauwkeurigere hieromtrent kon wee ten.
Het 2de boek handelt van den Godsdienst. Het eerste hoofd, behelst eene algemeene'
inleiding. Het tweede gaat over de beloften, die Mahomed by den aanvang zyns Ryks
deedt, om andere Gezindheden te dulden, en hoe slegt die worden nagekomen. By deze
gelegenheid plaatst hy deszelfs zo genoemde Testament; maar begaat daarby twee, byna
onbegrypelyke misslagen, met voor te geeven, deels, dat zulks in het Klooster van den
berg Karmel, naby den berg Libanon zy opgesteld, deels, deze laatste eene dagreis van
Mekka legge. Van welke verscheide listen de Turken zig ter uitbreidingevan hunnen
Godsdienst bedienen, maakt den inhoud van het derde hoofd. uit. De twee volgende
melden, wat het werk en de magt der Muftis is, en hoe ze zig ten opzigte van den
Godsdienst gedraagen, waarby ook van de Kadileskirs, Mollas, Kadis enz. gewag gemaakt
wordt; welke de inkomsten der Muftis zyn, en waaruit zy dezelve ontvangen. Voordezen
kreeg ook een nieuwe Mufti bezoek en geschenken van de Christen-gezandten; maar dit
heeft voorlang reeds opgehouden. Het zesde Hoofd, geeft bericht van de Emirs, en het
volgende van de inkomsten der Keizerlyke Moskeën, als mede van de wyze, hoe de Turken
de Tienden ter onderhoudinge hunner Geestelykheid opbrengen. Op pag. 347- worde
verzekerd, dat de Sophie-moskee, jaarlyks, by de 100 duizend ducaaten hebbe. Het
agtste Hoofd: beschouwt de Leer der Turken nopens de voorbeschikking; het volgende
hunne verscheide Secten en.gevoelens omtrent den Godsdienst in 't algemeen. De drie
volgende Hoofddoelen geeven verslag van de twee voornaame Se&en, de Sonniten en
Schiiten, met eene bygevoegde lyst van haare dwaalingen, door een' Mufti van
Constantinopel, en de vroegere zo wel, als laatere ketteryen. Van de Dervischen of
Mahomedaansclie Monniken in 't algemeen, en van de verscheide Monnik-orden in 't
byzonder handelt het 13de tot 2oüe Hoofd, uitvoeriger, dan ik dit elders heb
gevonden. Terwyl hy de verscheide Secten meldt, pag: 39*. voegt hy 'er de aanmerking
by, dat zig elk Hodschia of Leeraar van den Mahomedaanschen Godsdienst, die eenige
meerdere bekwaamheid bezit, dan een enkel Pedant, en eenige door Arabische schryvers
opgestelde fabelboeken heeft geleezen, zou verbeelden, zyne Eer te kort te doen,
wanneer hy zig niet, door eenige byzondere gevoelens, (doch welke tegen hunne
voorname Godsdienst-beginzels niet mogen aanloopen,) van andere Leeraaren moest
onderscheiden; doch hieromtrent geeven hen ingebeelde vernusten in andere Gezindten,
zelfs Christelyke, niets toe. Het scïstë Hoofd. handelt van de Huwelyken en
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Echtscheidingen der Turken, waarmee de Priesters niets te doen hebben, maar eeniglyk
de Rechters; het 22ste van de besnyding; het 23(12 van de vyf hoofdartikelen des
Mahomedaandoms, té weeten het wasschen, bidden, vasten, uitdeelen van aalmoefen, en
de Bedevaart naar Mekka; het 24de van den Beiram en deszelfs plegtigheden,
inzonderheid in het Seraili het volgende van het verbod, van verkensvleesch te eeten
en wyn te drinken, 't Laatste Hoofd, eindigt met de aanmerking, dat de zedelyke
deugden der Turken zelden, een anderen grondslag hebben, dan van de menschen gezien
en gepreezen te worden; waarvan hy het bouwen der Chans, en het openbaar spyzigen der
bonden en andere dieren tot voorbeelden aanhaalt.
De Krygsstaat wordt in 't derde boek beschreeven. "Het eerste Hoofd, schildert dien
in 't algemeen, stellende hem als reeds toen zeer vervallen voor. Hy is sedert nog
meer verergerd. In de volgende Hoofdstukken laat hy zig in byzondere stükken in, na
de vooraf gedaane verzekering, hoe men op hem in alles moge aangaan, daar hy deze
berichten van een wél ervaaren Turkschen Krygs-commiffaris hadt ontvangen. Hy
verdeelt, (Hoofd. 2.) de Militie in ruiters en voetvolk, en de eerste wêer in twee
klassen: 1) die geene, welke haare inkomsten vanlanderyen heeft, en Zaims en
Timarioten wordt genoemd, welke in het derde Hoofd, worden berekend, evenals in het
vierde zekere, daarby stand grypende gebruiken worden bygebragt; waarop in het vyf de
van de, door de 12 Beghs gecommandeerde Egyptische militie, en de hulptroepen der
Turken aan de zyde der Tartaaren, Moldaviers enz. wordt gehandeld. 2) Die uit des
Sultans schat wordt befc taalt. Dit zyn de Spahis. (Hoofd. 6.) Wanneer de Groote Heer
zelf te veld trekt; dan moet hy elk' van dezen, even als ook elken fjfanistaar, een
geschenk doen van vyf duizend Afpers. De schryver merkt daarby aan, dat de
eerstgemelden, wegens hunne muiteryen, al hun oud aanzien hadden verlooren; dat'hunne
betaaling zy van 12 tot 100 Afpers dagelyks. — By de verhandeling over het voetvolk
begint het 7* Hoofd, met de Janiifaaren, beschryvende hunne inrigting, sterkte en
gesteldheid; het volgende verhaalt de verscheide middelen, om deze oproerige Militie
te vernederen; het 9de Hoofd, handelt van de Tschaufen, en het 10-levande overige
soorten der Turksche militie, te weeten de Toppedschis, Dschebedschis enz. In 't
volgende Hoofd, vind men aanmerkingen over de wyze van het campeeren der Turken, de
pragt der tenten, en de zuiverheid in hunne legering. — Het ongegrond gevoelen,
raakende de te Sophia woonende, zo genoemde Paulliners, heeft de Juffr. van Montagüe,
waarschynlyk, uit hem nageschreeven, en in haare brieven wêer opgewarmd. Het laatste
Hoofd, stelt den toestand der Turksche Zeemagt voor, welke in des schryvers tyd
alreeds niet veel wilde zeggen, zo dat de Turken zelv' dit spreekwoord hadden:.God
hadt den Christenen de Zee, maar hen de aarde gegeeven.
Deze schryver is een ooggetuige van alles geweest, en zeer geloofwaardig. Hy verdient
allen mogelyken lof. Hem hebben allen byna, zelfs tot de weinige misdagen toe,
nageschreeven; en, in plaats van zo veele, \n Duitschland en andere landen uitgegeeve
verzamelingen, had men hem slegts met aanmerkingen over de nieuwe veranderingen, den
leezers in handen moeten geeven.
Memoires hijloriques & \geographiques du Roïaume de la Morée, Negropont & de places
maritimes jusques a Theffalonique per P. M. Coronelli, uit het Ital. in het Fransch
overgezet, Amst. 1686. 8\-o met' veele plaaten, groot 232 pag. De schryver is de,
wegens zo veele schriften, voornaamlyk van een mathematischen en geographischen
inhoud, bekende Geographist der Republiek Venetië. Wanneer van deze Memoires wordt
gezegt, dat ze door hem zyn verzameld; dan wil dit eigenlyk zeggen: hy hebbe de
geographische en historische aanmerkingen over de beschreeve landen uit andere
schryvers genomen. Dit schynt ook de ongenoemde 'Fransche overzetter in de voorreden,
doch zo te betuigen, dat het met veel naauwkeurigheid is gedaan; het welk men aan
zyne plaats moet laaten, om dat geen borg daaromtrent gesteld is.
Descriptio imperii Turcici: das ijl: BeschreibVorjtell-und Entwerfung des Turk.
Reichs unter Muham. IV. mit kupf. Wurzb. 1687. 4to. Het Asiatisch Turkye beslaat 154,
het Africaansche 72, en het Europische 162 bladzyden. Volgens den Titel is deze
beschryving uit de laatere en geloofwaardigste Cosmo-Geo-Choro-Topo- en
Historiographi opgemaakt, en dus eene verzameling. P. della Falie, Struis, V/ansleb,
Oleerius en eenige anderen zyn woordelyk aangehaald. De plaaten zyn gemeen. Daar wy
laatere en betere Origineelen en verzamelingen hebben; wy agten 't noodeloos, den
inhoud dezes boeks, het welk anders voor zyne tyden niet kwalyk geschreeven is,
breedvoerig op te geeven.
Voïage en divers étdis d- Europe d\4fie,èntrepris pour découvrir un nouveau chemin a
la Chine, a Paris 1693. 8. Dejefuit P. Avril is'er de schryver van. (In 't
Nederduitsch draagt dit werk den naam: P. Avril reizen door Turkyen, Persien en
Armenien, met pl. Utrecht 1694.. 4.) De reis ging te water naar Scanderone, en
vervolgens te land door het Astatisch Turkye, Armenië en Tartarye naar Rusland,
Polen, het Europisch Turkye, en zo naar Frankryk terug. Om Turkye te kennen, zegt dit
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werk niet veel, maar kan een' reiziger daarheen van dienst, en een leezer niet
onaangenaam zyn.
Stato militare delV imperio Ottomanno, incremento e decremento del medefimo del Sgr.
Conté di Marfigli éfc. Opera ornata di tavole, tagliate in ram. Part.I. inHaga, 1732.
Tegen over staat het Fransch, doch het Italiaansch schynt het Origineel te wezen. De
schryver behoort noch tot de reisbeschryvers, noch tot de Verzamelaars, maar tot de
weinige origineele schryvers* die alles zelv' gezien, bevonden en nagegaan hebben.
Niet alleen een verblyf te Constantinopel by den Fenetiaanscheü Gezandt, het welk als
eene voorbereiding tot het volgend merkwaardig Leeven was, maar ook eene slaaverny
van Verscheide jaaren onder de Turken, waar in hy een ooggetuige der laatste
belegering van We* nen waèen eindelyk een Duitsch-keizerlyk hem opgedraagen werk by
het sluiten van den vrede te Carlonitz, 'stelden hem in staat, om, 't geen hy
schreef, met zekerheid te schry ven. Tot een grondslag heeft hy den zo genoemden
Kanon-naam gelegd; dit zyn de Staats-registers van de Ryks-inkomsten, militaire
gesteldheden, enz. waartoe hy door geld kwam. Alles is door zuivere en düidelyke
plaaten opgehelderd. Het eerste deel beslaat 151. pag. De eerste zeven Hoofdd.
geeven, in een zeker opzigt, eene voorafgaande inleiding tot het werk, raakende den
toestand van het Osmansch Ryk; het onderscheid tusschen de vroegere en laatere
Turken; den voortgang en bloei van het Osmansch Ryk; de vermindering dezes bloejenden
toestands; algemeen voorstel der wetten, financien en krygs-staat van hetzelve;
verscheide taalen en Gezindten daarin, beneffens een onderzoek nopens het aanzien des
Sultans, des Visiers en der Baf as, als mede eene beschou* wing van den inborst der
Turken. — Ik vergenoeg my, om 'er slegts het één en ander uit öp te tekenen, 't welk
of den schryver eigen, of wel heel goed door hem is- voorgedraagen. Daartoe behoort
bykans het gansche 2 Hoofdstuk, waarin hy duidelyk aanwyst, dat de tegenwoordige
Turken, wegens de menigte der of gekogte,.of geroofde menschen, een mengelmoes zyn
van Syriërs, Armeniërs, Grieken, Illyriërs, Polen, Russen, Hongaar en, Duitschers,
Italianen, Franschen, Jooden enz. Over de verbaazende uitgestrektheid des aan veele
oorden heel woesten Ryks maakt hy de aanmerking, dat,wyl alles tog in gehoorzaamheid
moet worden gehouden, de onkosten meer bedraagen, en meer bezettingen worden
gevorderd, dan Veele groote Provinciën waardig zyn; gewis eene gewigtige les voor
Vorsten, om niet zo zeer naar de bezitting veeler landen, maar veeleer naar derzelver
wezenlyke goede bestiering te staan. In het Turksche Ryk waren 'er, in zyn tyd, 48
verscheide Secten onder de Mahomedaanen, en 17 Dervisch-ordens. Vermeende
Paullicianen geloofde hy, tusschen Adrianopel en Philippopolis te vinden. De
Armenische Patriarch voere den Titel Katholicos, (algemeene,) en zyne Parochie
strekke zig tot diep in de Staalten van den Vorst van Persië uit. Deze bewy: ze hem
veele agting; laate hem naast zig zitten, zyn ampt waarneemen, en zyne aanmerkelyke
inkomsten, die hy uit Persië en Turkye trekke, gerust genieten. Hy moete mede van de
Vorsten beider Ryken zyne brieven van bevestiginge hebben. De uiterlyke pragt des
Sultans en der Bassas, beneffens het tyrannig misbruik, dat ze menigmaal van hunne
magt maaken, en de byna ongeloovelyke eerbied, welke het volk hen uiterlyk schynt te
bewyzen, maar daarby teffens ook de groote bepaalingen, welke geenen. door de Uilema
en den krygsstaat, dezen dooide provinciaale Divans, uit Wetgeleerden, Gadermeesters,
Oudsten der militie en gilden bestaande, gesteld worden, laaten den Graaf hl. twyfel,
of het Osmansch Ryk eene Monarchie of Aristocratie, of Democratie genoemd moete
worden. De menigvuldige Baden verzwakten, het volk, en maakten het verwyfd; waarom"Ze
ook tot 't gebruik der Pelfen verpligt waren"en eer de warmte, dan koude konden
verdraagen. Om de geilheid bot te vieren, ontzagen zy geene kosten, en zelfs te veld,
waar ze geene vrouwsperzoonen mogten mede voeren» wisten zy zig schadeloos te houden.
By het veele Tabak rooken fpuwden zy nimmer het fpeekzel uit, maar lieten het door
gaan; des hen de hairen op het lyf overal uitvielen, Over het algemeen waren zy, en
vooral de Voornaamsten en Hovelingen, groote huichelaars, om de waereld te bedriegen.
Zy maakten wel groote stigtingen; maar dit geschiedde niet zo zeer uit hoofde
vanGodsvrugt, als wel om hunne nakomelingen, ten einde dezen, door het voornaamste
aandeel aan derzelver inkomsten, een valt inkomen te verschaffen, waaraan dé Sultan
zig niet mag vergrypen. De Turken. zoekt hy van het verwyt eener geheele onkunde vry
te spreeken, terwyl by, gelyk ook waar is, verhaalt, dat geen Geleerde wierdt
gevonden, welke niet behalven het Turksch, ook 't Persiaansch en AraUsch verstondt;
en hy bezat eene boeklyst van 86 duizend schryvers der laatste eeuwe. Al verdedigt
dit deze natie, eenigzins, tegen de al te groote, van anderen haar te last gelegde
onbeschaafdheid; egter mag, in het minste niet, de daar zynde toestand van
geleerdheid met dien in Frankryk, Duitschland, Engeland enz. worden vergeleeken. Het
drukken van boeken wierdt ook, in zyn' tyd, in de Hoofdfiad, door een getal van 90
duizend uitschryvers verhinderd, welke hun brood met schry ven wonnen. Anders is hy
van gevoelen, dat niet ligt een 'Staat gevonden werde, die zo goede registers wegéns
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zyne Tra&aaten, ontvangsten uitgaave, het Ceremonieel, de diensten en verordeningen
hadt, als de Turksche.
Het algemeen waren zy, en vooral de Voornaamsten en Hovelingen, groote huichelaars,
om de waereld te bedriegen. Zy maakten wel groote stigtingen; maar dit geschiedde
niet zo zeer uit hoofde van Godsvrugt, als wel om hunne nakomelingen, ten einde
dezen, door het voornaamste aandeel aan derzelver inkomsten, een vast inkomen te
verschaffen, waaraan dé Sultan zig niet mag vergrypen. De Turken. zoekt hy van het
verwyt eener geheele onkunde vry te spreeken, terwyl by, gelyk ook waar is, verhaalt,
dat geen Geleerde wierdt gevonden, welke niet behalven het Turksch, ook 't
Persiaansch en AraUsch verstondt; en hy bezat eene boeklyst van 86 duizend schryvers
der laatste eeuwe. Al verdedigt dit deze natie, eenigzins, tegen de al te groote, van
anderen haar te last gelegde onbeschaafdheid; egter mag, in het minste niet, de daar
zynde toestand van geleerdheid met dien in Frankryk, Duitschland, Engeland enz.
worden vergeleeken. Het drukken van boeken wierdt ook, in zyn' tyd, in de Hoofdfiad,
door een getal van 90 duizend uitschryvers verhinderd, welke hun brood met schry ven
wonnen. Anders is hy van gevoelen, dat niet ligt een 'Staat gevonden werde, die zo
goede registers wegéns zyne Tra&aaten, ontvangsten uitgaave, het Ceremonieel, de
diensten en verordeningen hadt, als de Turksche.
't Geduld der Turken roemt hy als zodanig een, wiens gelyk onder andere natiën gansch
niet wierdt: gevonden. In het aangehaalde voorbeeld heeft hy volkomen gelyk. Wanneer
naamlyk een hedendaagsch Visier van alle zyne Waardigheid wordt beroofd; dan
verdraagt hy zulks met een soort van volstrekte onverschilligheid; en wordt hy, gelyk
reeds hier endaar geschied is, daartoe wêer verheven; dan is hy 'er zo grootsch op,
als of geen ongeval hem ware ontmoet. Doch de oude Stoicynen en noodlotdryvers mogten
hen hierin bezwaarlyk iets toegeeven. Met recht verwyt hy hen hunne veinskunde, de
dubbelzinnigheid hunner uitdrukkingen en hunne gierigheid; maar vergeet niet, aan te
merken, dat men niet moete denken, alles, inzonderheid by de Ministers der Porte,
door geld te verkrygen. - Ik zou ongemeen veel moeten uitschryven, wilde ik uit alle
Hoofdstukken zulke uittrekzels leveren, als uit de zeven eerste. Van de volgende,
welke byna meestal de Hof- en Krygsbedienden aangaan, zal ik slegts de Titels ter
nederstellen: van de geldsoorten, doch waaromtrent, sedert des Graafs tyd, eenige
verandering is voorgevallen; het gewicht en de maat te Constantinopel; den handel der
Turken; de inkomsten en uitgaaven van het Osmansch Ryk. Van het j$de hoofd, tot het
einde des eersten deels vind men de verhandeling over den Krygsstaat. Hier zyn
Tafelen, raakende de Armee en de verscheide, daartoe behoorende Krygsvolken te voet,
te paard en ter zee; als mede nopens dePaschaliks en de daaronder behoorende Beghs,
Sae'yms en Tymarioten, hunne inkomsten en de zoldaaten, die ze moeten leveren, by
gevoegd. De lysten over de Paschaliks verschislèn menigmaal van de opgaave van
Businello, en mogen wel, sedert Marsigli tyd, verscheide veranderingen hebben
ondergaan, gelyk zulks zigtbaar is by de geenen, die aan de Persische en Hongaarsche
grenzen slooten. - Het tweede deel (Parte II. SV) is in hetzelfde jaar en formaat
gedrukt, en groot 199pag. met zeer veele plaaten, wel. kehet oorlogstuig, leger,
Marschen, slagörde, en veldslagen der Turken afbeelden. Het handelt geheel over
Krygszaaken, en eindigt met de slot-aanmerking, hoe weinig men, by het tegenwoordig
verval van den O smanschenKry gsstaat, de Turksche legers te duchten hebbe, en met de
beantwoording van eenige tegenwerpingen daartegen. - Dit werk kan een Krygsman, die
met de Turken moet vcgten, niet missen; men vind het ook waarschynlyk aan alle Hoven,
en is voor allen, die den inwendi-, gen toestand des Turkschen Ryks, vooral ten
opzigte zyner waare sterkte, naauwkeurig willen kennen, zeer nuttig. Jammer is het,
dat de meeste Turksche woorden in het Italiaansch zo wel, z\s Fransch, in den druk
heel zeer mismaakt, en-hier en daar byna. onkenbaar zyn geworden.
H Mwndrell Feischeschreihung nach dem gelobtenLande: in hetHoogd. overgezet"Hamb.
1706. 8. metpl. groot 204 bladz. (m tduitsch: H. Maundrel reizen van Aleppo mar
Verufalem. Utrecht 1713- 4-) De schryver deedt ze van Aleppo, alwaar hy Kapellaan der
Engelsche Fastoory was, in het jaar 1696. De reis eins over Lattakia, Tortofa,
Tripoli, Baruth, Sidon, Trus,Ftolemais,Sebaste, of het voormaahge Samarie, Naplufa,
(het oude SrchemJ naar Jerusalem. Hier woonde hy de Paa diplertigheden by. Over de
zeldsaam- en oudheden breidt hy zig in verre na zo niet uit, als anderen, maar
beroept zig op Sandys. liy deedt met de Bedevaartgangers de gewoone reis"aden
fordaan, de landstreek van Jicho, de d00de Zee, als mede naar Bethlehem. De stad
Jerusalen ging hy naauwkeurig te voet rond» en vindt ze in haaren omtrek 46 30 zyner
schreden groot. De terugreis nam hy over Nazareth, Sidon, den berg Libanon, Damascus,
Bal. bek, Libanon, en het daarop leggend Maromüsch hoofdklooster Kannobin, en over
Emessen Aleppo. Dewyl hy met een Franschen Consu te Jerusalem kwam, zo kon hy met hem
en het gansche gevolg te paard en met de wapenen binnen ryden, het welk anders
volstrekt verbooden is. Deze reisbeschryving heeft niet alleen den stempel der
#17820101

184 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782

11840

11845

11850

11855

11860

11865

11870

11875

11880

11885

11890

11895

11900

waarheid; maar behelst ook veele nutte en echte aanmerkingen nopens de oudheden,
Geographic en den Bybel, waar. &g omgeleczen te worden.
A. de la Mortraye Voïages: 2 deel. in fol. met kaarten en plaaten. Voor Turkye dient
slegts het eerste deel, a la Haye, 1727. In het 5. en 6. Hoofd, staat de beschryving
zyner reize naar de Syrische en Egyptische kusten, in het jaar 1697. Ik heb 'er, de
beschryving van eene badstoove en het baaden zelf uitgezonderd, meestal slegts reisaanmerkingen in gevonden. Na Natolie reisde hy in het jaar 1698. Van het ?? Hoofd, af
tot byna het einde des eersten deels, beschryft hy zyn bykans tien jaar in verblyf in
Turkye. Te Smyrne was hy een half jaar, in welken tyd hy verscheide eilanden van den
Archipel bezogt. Te Constantinopel bleef hy eenige jaaren. Van die stad zelve, het
Serail, de Turksche huwelyken, en verscheide Godsdienst-plegtigheden, als mede de
openbaare gebouwen levert hy taamlyk uitvoerige berichten. Hy deedt eene reis naar
Nicomedië, Brussa, Angora, Synope, eenige eilanden van den Archipel, Salonike,
Adrianopel en Troja. De beschryving dezer plaatzen beslaat niet veele bladzyden. Daar
komen gewigtige en min gewigtige gevallen voor, welke in zyn' tyd in Turkye, zo wel
in Staats- als Godsdienst-zaaken, niet alleen aan de Porte, maar ook by vremde
Gezandten, onder de Oostersche en Westersche Christenen gebeurden. Den pragtigen
intogt van Sultan Mustapha in Constantinopel beschryft hy Hoofd. 13. en verhaalt
menige dingen van den Prins Tokeli en Koning Carel XII. Nopens penningen en oudheden
bericht hy verscheide dingen, en beeldt die ook op plaaten af; even als dergelyke
plaaten meer geschikt zyn, om de kleeding, Godsdienst-plegtigheden, vermaaken enz.
aldaar te kennen. Over het algemeen zal dit boek voor den grooten hoop der gewoone
leezers aangenaam en nuttig wezen. Dit is zeker, dat zeer veele verzamelaars ongemeen
veel van hem hebben geleend, waar door zy hunne werken bevallig en inneemend hebben
willen maaken.

§. LIV. Eenige Schryvers der agttiende eeuwe; inhoud hunner werken, en
beöordeeld.

Met het begin dezer eeuwe deedt Joseph Pitton le Tournefort, op kosten des Konings
van Frankryk, eene reis naar de Levant. Hy was, gelyk men weet, één der grootste
Kruidkundigen zyns tyds. Zyne reisbeschryving bestaat uit twee en twintig, aan den
Staatssecretaris, Graaf de Pontehartraust geschreeven brieven, onder den Titel:
Relation dun voïage du Levant, fait par ordre du Roi de France fif c. par J. P. de
Tournefort. Tom. I. & II. a Paris, 1717. 4. met zeer veele plaaten: (in 't Nederd. P.
de Tournefort reize naar de Levant, met pl. Amst. 1736. 4. en in het Hoogd. te
Neurenberg, 1776. in 8™.) De twee eerste brieven beschryven het eiland Kandia, en de
derde den tegenwoordigen toestand der Grieksche kerke, taamlyk onzydig. De volgende 7
brieven vermelden zyne reis naar de voornaamste eilanden des Archipels. In den 11 en
2den ?? vind men de beschryving van de Dardanellen, Gallipoli en Constantinopel. De
13de handelt van de Regeeringsform, en de 14de van den Godsdienst, de zeden en
gebruiken der Turken. In den 15den komt eene beschryving voor van het Kanaal en de
zwarte Zee. De 16 en 17de behelzen de reis na, en de beschryving van de zuidelyke
kusten der zwarte Zee van het Kanaal af tot Sinope, en van daar naar Trapezunt. Het
bereizen van Armenië en Georgië vind men in den ??den brief. Hier verhaalt hy
omstandig, voor hoe veele onrechtvaardige beledigingen men bloot staat, wanneer men
uit Turkye naar Persië reist. Hy beschryft mede de Kurden, maar vergist zig, wanneer
hy ze met de Sesiden voor één volk houdt. De 19de brief levert de reis naar
Edschmiazin, Ararat, en de terugreis naar Erzerum, waaromtrent hy met Chardin redelyk
overeenkomt. De 20?? brief levert een aanhangzel tot de twee voorgaanden, by de
afbeelding van de gebruiken, den Godsdienst en handel der Armeniërs. Hier schynt hy
wat bitter en partydig te wezen, hoewel de zaak over het algemeen echt, en hy in
menige opzigten zeer omstandig is. De 21 en 22 brief maaken het slot van de reis van
Tokkat en Angora, en van Smyrne en Ephezen. Smyrne is zeker, naa zyn tyd, zeer
veranderd, en het getal der inwooners veel grooter geworden. — Deze reisbeschryving
verdient, over het algemeen, allen mogelyken lof. Zy is juist en naauwkeurig; en de
eilanden, steden, oudheden, wyzen van kleeding, planten enz. worden op heerlyke en
duidelyke plaaten afgebeeld. Allerwege wordt de oude Geographie met de tegenwoordige
vergeleeken. Men vind 'er eene reeks van Oudheden in, en waarschynlyk een derde
gedeelte van dit werk wordt wel besteed tot botanische onderzoekingen. Deze hadden,
daar ze voor de meeste leezers onverstaanbaar en van geen dienst zyn, in dezen druk
weggelaaten, in het Systema Botanicum Tournefortianum geplaatst, en daar door deze
reisbeschryving een derde gedeelte korter gemaakt kunnen worden. Anders leest men de
reis-aanmerkingen met vermaak, en de styl is bevallig. In zyn tyd wierden de DuitschKeizerlyke, Poolsche en Ragusische Gezandten nog te Constantinopel gehuisvest. Dit
geschiedt thans niet meer. De eersten hebben een geregeld Paleis te Pera, en voor
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anderen worden, by hunne aankomst, huizen aldaar gehuurd.
Reizen door een gedeelte van Europa, klein Asië, verscheide eilanden van den
Archipel, Syriën, Palestina, Aegypten, den berg Sinai enz. door I. A. van Egmond van
der Nyenburg enz. en Joh. Heyman. II deelen. Leyden, 1757. 1758. in4. De laatste,
Hoogleeraar in de Oostersche taalen te Leyden, deedt zyne reizen van 1700—1709; maar
de eerste, buitengewoon Hollandsch Gezandt te Napels, in de jaaren 1720-1723. Beide
bereisden byna dezelfde gewesten, en uit hunne papieren bragt J. W. Heiman, M. D.
deze reisbeschryving by wyze van brieven tot stand. De zes eerste brieven, welke van
Europa handelen, behooren niet tot myn vak. De 7de spreekt kort van eenige eilanden
des Archipels. In de vier volgende worden Smyrme, Ephezen, Scala nova, Tiria, Sardis,
met de omleggende landen, en bygevoegde, menigvuldige Grieksche en Latynsche
opschriften, dergelyke ook elders in menigte voorkomen, beschreeven. De 12de en 13de
behelst eene water- en land-reis van Smyrne naar Constantinopel, met de onderwege
bezigtigde plaatzen; even als de twee volgende de beschryving der hoofdstad zelve,
eener Audiëntie by den Sultan, der openbaare plegtigheden en vreugdebewyzen, als mede
veeler gewoonten en gebruiken. Scio, Rhodus en Cyprus beslaan den 16— i8den brief. De
overige brieven tot den ??sten handelen van Palestina, en inzonderheid van Jaffa,
Rama, Jerusalem, de Kerk des H. Graf's, en de Paaschplegtigheden, den Jordaan, de
doode Zee, Bethlehem, en de merkwaardigheden aldaar. Hoe veele berichten wy ook van
dit alles hebben; men zal egter, tot zyn vermaak, nopens menige, door anderen niet
opgemerkte dingen worden onderregt. — In het tweede deel leest men, brief. 27—29.
berichten, raakend den berg Karmel, Nazareth, den berg Thabor, Kana, Tiberias,
Bethsaïda, Saphet, en den tegenwoordigen toestand der Jooden aan de laatste plaats,
alwaar zy eene boekdrukkery en hooge school hadden. Hierop ging de reis naar Egypten,
(Brief 30-34.) over Damiate en Kairo, en van daar terug over Rosetto naar Alexandrië.
By deze gelegenheid worden de steden zo wel, als de merkwaardigheden aldaar
beschreeven, en aanmerkingen over de Koptische schriften en Pyramiden meegedeeld. Van
de reis naar den berg Sinai, naar Suez, de roode Zee, en eenige berichten nopens den
Nyl, de Karavaan naar Mekka, de Mumien, de natuurlyke gesteldheid van Egypten, en de
hoedanigheden van deszelfs inwooners, handelen de 35—39. brieven. De overige 40—50.
brieven gaan over Syrië, inzonderheid Tyrus, Sidon, Damascus, Balbek, den berg
Libanon, beneffens de Cederboomen, het klooster Kannobisn en de Maroniten; over
Tripoli, wydloopig over de Drusen, Lattakia, Antiochien, Aleppo en Alexandrette,
teffens over verscheide Oostersche Christenen en de Karden??. — De uitgeever heeft,
in bygevoegde noten, na andere schryvers geweezen, alwaar men of aangaande de zaaken
breedvoeriger word onderregt, of waarin ook afbeeldingen en plaaten, die men by dit
werk niet vind, worden gevonden. Ik kan met eene volkomen overtuiging verzekeren, dat
deze in allen opzigte ééne der beste reisbeschryvingen is, welke wy hebben; veel meer
voldoening, dan de meeste, geeve, en een goed uittrekzel waardig geweest ware. De
Turksche woorden zyn ook, hier, zomtyds wel verkeerd opgegeeven; maar dit beneemt de
uitmuntendheid dezes werks niets.
Maillets beschryving van Egypten is te bekend, dan dat ik 'er omstandig van moest
spreeken, behoorende ook hier slegts in een byzonder opzigt, te weeten in zo verre
dit Ryk één der Landen is, thans onder den Sultan staande. Hier is de Titel:
description de l'Egypte &c. composée sur les memoires de Maillet par Mr. l'Abbé le
Mascrier, a la Playe, 1740. 2 tom. 8. met kaarten en plaaten. (in 't Nederduitsch:
Maillet beschryving van Egypten, 2 deelen met pl. Amst. 1737. 4.) Maillet was, van
1692 af, 16 jaaren Fransche Generaale Consul in Egypten, verzamelende de stoffen, die
le Mascrier in brieven beschreef. Menig een hadt die stoffen liever, zo als zy eerst
waren, dan by wyze van brieven geleezen; maar mogelyk zyn ze ook daar door bevalliger
geworden. Ik zal hier niets meer doen, dan den inhoud der brieven ter neder stellen.
Het eerste deel is groot 328 bladz. De eerste brief handelt van Egypten in 't
algemeen, deszelfs uitgebreidheid, grenzen, vermaak, getal der steden en inwooners:
de 2e brief, van den Nyl, deszelfs oorsprong, loop, monden, oorzaaken en gevolgen
zyns wasdoms. De 3de brief behelst de verdeeling des lands in Opper- en nederEgypten, alwaar ook van de zo genoemde Delta en de kusten, de steden Damiate en
Rosetto, de Zee Sirbon, en eenige andere in dit gedeelte van Egypten zynde
merkwaardigheden wordt gehandeld. De 4de brief vervat eene beschryving van oud en
nieuw Alexandrië, deszelfs gedenktekenen, en inzonderheid de Pyramide van Pompejus.
De vyfde brief gaat over de stad Kairo, haren oorsprong, haare lugtgesteldheid,
oudheden, en voornaamlyk Josephs Koren-magazynen en bronnen. Dan volgt in den 6den
brief eene beschryving der beroemde Egyptische Pyramiden, vooral der grootste, haar
binnenste, en de daar in zynde geheime plaatzen. Het tweede deel is groot 397 bladz.
De 7de brief handelt van de plaatzen der Mumien, en de beroemde stad Memphis: de 8
brief van Opper-egypten, deszelfs lugtgesteldheid, steden, rykdommen en oudheden, de
woestynen van den H. Macarius en Thebe, het beroemde Klooster van den H. Antonius
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enz. de 9de brief van de natuurlyke historie van Egypten, vrugtbaarheid des lands,
boomen, planten, bloemen, vrugten en dieren: de 10de brief van den Godsdienst en
Godsdienst-gebruiken zowel der vroegere, als laatere inwooners van Egypten: de 11de
brief, van hunne zeden, beneffens eene vergelyking hunner vroegere en laatere
gebruiken: de 12de brief, van de regeering over Egypten, en de verscheide schikkingen
der ter verdediginge dezes Ryks aangebreide Krygslieden: de brief, van den
tegenwoordigen toestand der kunsten en des handels in Egypten, met eenen voorslag der
verëeniginge van den Europischen en Asiatischen Handel, door middel van de roode Zee.
De laatste brief levert eene beschryving der Karavaanen, inzonderheid der geene, die
jaarlyks van Kairo ter bedevaart naar Mekka gaat, met aanmerkingen over Mekka,
Medina, het graf van Mahomed, en 't zo genoemde huis van Abraham. Hoe zeer eene zo
gewigtige beschryving van Egypten door anderen gebruikt zy, en 't ook met recht
verdiene, kan men uit de enkele opgaave der Hoofddeelen ten vollen afneemen.
Damni Anselmi Banduri imperium oriëntale, sive antiquitates Constantinopolitanae in
IV partei distributa, 2 Fol. U Tom. Parisiis 17??. De voorreden, groot 54 Wa??
behelst, behalven eenige noodige voorafgaande aanmerkingen, 111 de laatste en
grootste helft, een chronologisch register der Keizers en Patriarchen van
Constantinopel, welke van Constantyn den Grooten af tot de verovering van
Constantinopel toe door de Turken, hebben geleeft. In het ??e en 2 stuk, groot 214
bladz. worden de volgende stukken geleverd: des Keizers Constantyns Porphyrogenneta
twee zo genoemde boeken de thematibus Orientis & Occidentis, en Hieroclis Grammaticus
Synecdemus, of werk van de Provinciën en steden des Oosterschen Keizerryks enz. In
het derde stuk, groot 440 pag. zyn, in agt boeken, verscheide berichten nopens de
Oudheden van Constantinopel gedrukt, en wel in de Grieksche Origineelen met eene
Latynsche over zetting. Hierby zyn gevoegd Petri Gyelii de Bosphoro Thracne, Ub. 3.
en deszelfs Topographia Constantinopoleos, sif de illius antiquitatibus, Ub. IV. Het
tweede stuk vervolgt met het derde deel des ??ten stuks de bladzyden, en maakt zamen
1017 bladz. uit. Het is omtrent met 50 zuivere plaaten in fol. en landkaarten
versierd, welke deels veele penningen, deels veele dingen uit Grelot over
Constantinopel, doch in een grooter Formaat, deels in 't byzonder zeer omstandig de
zo genoemde historische Pyramide, met het geen daarop stondt, afbeelden. Hierin zyn
acht boeken Commentarien des schryvers over de oudheden van Constantinopel, enz. Uit
deze opgaave zal men ligt merken, met welk een voordeel dit werk gebruikt kunne
worden, om de vroegere en laatere Historie van Constantinopel, het Oostersch
Keizerryk, en de Grieksche Kerk te kennen.
Frodnuan (Hoogd.) bericht der wurklichen Gebrauche der Turken, Tartam, und der in
foschen Landen unter ihnen walmenden Christen. Stralsund 1715. Ik weet met geene
zekerheid, of de schryver zyn' waaren, of slegts een' verdigten naam hebbe
opgegeeven. Naar zyn voorgeeven was hy met Carel XII. in Turkye geweest, en schryft,
naar zyn bericht, uit een versch geheugen. Dit werkje bestaat uit 8e bladz, in kl.
8vo, en schynt meer, voor den gemeenen man, dan andere leezers opgesteld te zyn. Het
zou der moeite niet waardig zyn, den inhoud nader te melden.
G. C. von den Driesch (Hoogd.) historische Nachricht von der Römisch-Kaiserlichen
Groszbotschaft nach Constantinopel Nurnb. 1723, groot 494. bladz. in 4to. Daarin vind
men, volgens de opgaave op den Titel, heel byzondere berichten van der Turken
Staatkunde, Godsdienst, Grieksche oudheden, en andere merkwaardige, elders te
vergeefs gezogte zaaken, waarby veele dingen met de naauwkeurigste plaaten zyn
opgehelderd. Maar het is een, met ongemeen veele, en voor de meeste leezers
onverschillige zaaken opgevuld, eigenlyk Gezandschaps-dagverhaal, waarin, naar
gelegenheid en omstandigheden, dit en dat over Turkye is aangemerkt, buiten alle orde
en zamenhang, en geenszins in een uitlokkenden styl. Daar komen wel allerleie dingen
in voor; maal; die vind men, door andere schryvers, veel geregelder en bondiger
verzameld. Men zal wel, hier en daar, eenige gewigtige aanmerkingen vinden; maar ter
verkryginge eener genoegzaame kennis des Turkschen Ryks, is het der moeite niet
waardig, om het door te leezen. Uit hem en anderen komen de misdagen voort; by voorb,
blad. 283. dat te Mekka Muhameds graf is; deszelfs voorgewend Testament (bladz. 334.)
ware den Monniken des Kloosters op den berg Karmel by den berg Libanon verleend, en
dit legge slegts één uur van Mekka; op den berg Sinai (bladz. 366.) waren 22
Kloostere, en 'er waren geene vrouwsperzoonen op te vinden; daar tog dit van de
Kloostere gemelde slegts van den zo genoemden H. berg (Athos) gelde; de Mufti gorde
den Sultan (bladz. 429.) by de Throonsbeklimming, den Sabel om, enz. De plaaten
dienen weinig ter ophelderinge van Turkse.
Paul Lukas reizen zyn (in het Hoogd.) in eenige kleine deelen uitgekomen. — mis naar
de Levant enz. overgezet, Hamburg 1709. 8. is groot 165 bladz. Hier komt de reis voor
van Frankryk naar Egypten, en de daarin gedaane reizen; en van daar naar Cyprus,
Tripoli in Syrië, naar den Libanon, naar Balhek, Damascus, Aleppo, den Euphraat, naar
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Erzerum en Kars. — De plaat raakende den Nyl, van Kairo tot de Waterwallen schynt
Pocock tot eenen goeden grondslag gelegd te hebben. Voor 't grootste gedeelte zyn het
meer reis-gevallen en korte bezigtigingen, dan eigenlyke beschryvingen. Pocock en
Tournefort leveren betere zaaken. — Reis naar de Levant, Armenië, Persië, Turkye enz.
Hamb. 8. groot 208 bladz. Dit is een enkel dagverhaal, waarin hy voornaamlyk verslag
doet van zyne reisgevallen, en wat hy als in het voorbygaan heeft gezien; maar
waarby, zelden, beschryvingen van plaatzen, en nog veel minder van de verscheide
landaarten voorkomen. De meeste plaatzen zyn ook slegts schielyk doorgereisd, en is
dus de Chardin een heel ander man. De schampere bejegeningen kan men 'er goed uit
leeren kennen, waar voor de lands-inwooners niet alleen, maar ook de reizigers zyn
bloot gesteld. - Aller nieuwste reis in klein Asia en Africa enz. op bevel des
Konings van Frankryk gedaan door Paul Lukas enz. met eene accuraats landkaart.
(Hoogd.) Hamberg 15 8. groot 370 bladz. Hier leest men de reis van Frankryk naar
Constantinopel te water; van daar over Chalcedon, Nicomedië, Nicea, Brussa, Kutaja,
Angora, Cesarea, Kogni, Scutari, terug naar Constantinopel, en van daar na
Adrianopel, Philippopolis, Salonica, Monte Santo, Negroponte, Atheen, de eilanden
Andros en Scio, Smyrna, Sardes, Kogni, Adama, Antiochien, Aleppo, Sidon, Jaffa,
Jerusalem, en de omleggende landen, St. Jean Sacre, Cyprus, Fiume en Arfinoë in
Egypten, Alexandria, Tripoli in Barlnrye??, Cyrene en Tunis naar Marseille. - Zyn
verblyf aan de meeste plaatzen was te kort, om veel te kunnen doen. Zyn oogmerk was
voornaamlyk om oude penningen voor den Koning van Frankryk, onder het voorwendzel
eener medicynsche reis, op te koopen. Zyne reisgevallen vlegt hy 'er omstandig in,
even als ook berichten van anderen. De kaart schynt mede van Pocock by de zyne tot
een' grondslag gelegd te zyn. Het is een enkel dagverhaal; weshalven men de stoffen
in twee of meerdere van deze reisstukken zamen moet zoeken. De geloofwaardigheid mag
niet ligt in twyfel worden getrokken. — P. Lukas reis naar Turkye, Syrië, het H.
Land, als mede Hoog- en laag Egypten enz. (Hoogd.) Hamburg 1721 en 1722. 2 deelen
8vo. Hier vind men de reis na gemelde landen, met veele aanmerkingen, en is
omstandiger, dan de voorige. Het tweede deel beschryft inzonderheid Egypten, zynde in
het zesde boek daarby gevoegd eene algemeene afbeelding van Egypten-land, raakend
deszelfs legging, voordeelen, magt, handelen gebruiken, en eene landkaart van nederEgypten. — Het is te denken, dat het Origineel aangenaamer is, om te leezen, dan de
overzetting. In veele, my heel wél bekende, en tot de reisbeschryving gevoegelyk
behoorende stukken, heb ik dit werk heel naauwkeurig bevonden. Doch de vooraf gemelde
schryvers ontheffen iemand van de moeite, om het thans te leezen. Eenige
aanmerkingen, in het voorby gaan gemaakt, uitgezonderd, vind men 'er nopens Turkye en
de Turken niets gewigtigs in.
De la Roque voïage de Syrië & du Mont Liban. deel 8. a Paris, 1722. Op den Titel is
de geheele inhoud dezes boeks dus beschryving des geheelen lands bekend onder den
naam van Libanon, An??bon, Kes?? enz. beneffens den oorsprong, Godsdienst, leden der
volken, welke dat land be??; de beschryving der puinhoopen van thans ??m genoemd, en
eene ?? handeling over deze stad; met eene korte leevens-beschryving van een Pro??
maaden Edelen en Kluizenaar op den berg L??, ?? Prins Juxes, welke om den Chnstelyken
Godsdienst stierf. "Wilde men, 't geen ?? dan zou zulks weinige bladen bestaan. Het
meeste ziet op min gewigtige ros- aanmerkm- Demetrius Kantemirs i.» r Empire Othoman
&.c traduüe en Francois pa de [oNCuiEREs, h Paris, i743- * W* 't Hoogd. uitgekomen te
Hamburg *74*M oorspronglyk in 't Lrty» geschreeven. t OnX neel zoude te Petersburg
zyn, en is nog met Jedmkt. Des schryvers Zoon hadt begonnen, §eeneItaliaansche
overzetting Uit de A»** vertaahng rs de W ƒ maakt In de voorreden vergelykt hy de
HeZe met de Christelyke tydrekening, onder, zoekende zo wel den naam der Turken,
alsden oorsprong van het Osmansch Huis. De Historie der Turksche Keizers is tot
Achmet III. toe beschreeven, en uit bronnen genomen, die of onze Historieschryvers
niet bezitten, of niet verstaan; hoewel ook veele fouten of op rekening der
overzetters, of des eersten uitgeevers, gewis, gesteld moeten worden. En de spelling
der Turksche woorden inzonderheid is gansch de beste niet, maar beter is die in
denDuitschen druk, alwaar men zig naar Meninski heeft gengt. Voor 't overige
verzekeren zy, die Kantemir met de Turksche origineele stukken hebben vergeleeken,
dat hy ze of oppervlakkig, en in verre na niet met eenebehoorlyke naauwkeurigheid
gebruikt hebbe.
Th. Shaw, een Engelsch Arts, heeft reizen naar Barbarye en de Levant, alwaar hy zig
omtrent het jaar 30 dezer eeuwe eenen geruimen tyd ophieldt, uitgegeeven. Zy
onderscheiden zig, ongemeen, van den grootsten hoop van andere reisbeschryvingen.
Want zy leveren geene gevallen, losse aanmerkingen, fabelen en invallen op, maar wel
een' schat van geographische, natuurkundige, philologischè en andere kundigheden,
welke de schryver niet op eenvlugtige reis, maar by een langer verblyf in die
gewesten heeft verzameld. De Fransche overzetting is in 'sGravenhage, T743. in 2 tem
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in 4to, met veele kaarten en plaaten uitgekomen, (en in twee onderscheide
vertaalingen in het Nederduitsch, onder den Titel: Th. Shaw reizen door Barbaryen en
het Oosten, met pl. te Utrecht en Amsterdam, I77& 4-) — Het lS geenreis-dagboek, maar
een stelzel, en als een Rcfultat van ontdekkingen, die de schryver heeft
gemaakt,hebbende hy voor dezelve eene zeer nutte voorreden geplaatst, waar uit ik dat
geen, wat voor leezers van myn werk dienstig zyn kan, en 'er evenwel niet in staat,
zaaklyk zal ter neder stellen. "Op eene wyze in het Oosten te reizen, (zegt hy,)
welke gerucht maaken, en den argwaan van rykdommen kan verwekken, is zeer gevaarlyk.
In de zandige woestynen reisd men, by gebrek van water, met met paarden of muilezels,
maar met Kameelen. Deze laat men, in een' kring, rondom het reisgenootschap legeren,
zo dat de koppen na buiten staan. Agter hen legd men de zadels, waaren, en wat men by
zig voerd, maakende dus als een bolwerk rondom zig heen. De Kanwelen zyn van natuure
leevendig, ontwaaken by het minst geruisch, en zyn dus byna schildwagten. _ Metleere
zakken voor water, met meel, olie, wynazyn, olyven, gedroogd vleesch, een houte
schotel tot het brood bakken, en een koperen pot om te kooken, is men voorden. _ De
gedroogde Kemel-mist eener vooriif getrokken Karavaan dient voor hout. - De
geschenken, welke men van de Arabiërs in. Barbarye krygt, eischen tegengeschenken van
naalden, mcssen, schaaren, enz. — In Syrië en Egypten kan men niet wel anders, dan
met Karavaanen, en in verre na zo veilig niet reizen, ais onder de Arabiërs in
Barbarye. — Een reiziger doet wel, zig zo als zy te kleeden. "Het eerste deel behoort
eigenlyk niet, of slegts op eene afgelegen wyze, voor zo verre Algiers en Tunis
landen zyn, onder Turksche bescherming staande, tot myn vak. Hy levert naamlyk in 414
bladz. geographische, natuurkundige, en gemengde, doch overal uitneemende
aanmerkingen over de twee gemelde Landen. Het tweede deel vervat, in 192. pag. vyf
Hoofddeelen van den volgenden inhoud: geographische aanmerkingen over Syrië, Phenicië
en Palestina, over Egypten, het klippig Arabië, en de reizen en legerplaatzen der
kinderen Israëls, natuurkundige aanmerkingen, of eene proef der natuurlyke historie
van Syrië, Phenicië en het H. Land; dergelyke over het klippig Arabië; en eindelyk
natuurkundige en andere aanmerkingen over Egypten. Dit alles wordt met een
uitsteekend aanhangzel van uittrekzels uit oude schry vérs en andere byvoegzels
beslooten, welke tot getuigenissen en ophelderingen van het gansche werk dienen. Des
is het voor den schriftuur- en natuur-onderzoekers, even als voor hem, die zig op de
Letterkunde, Aardryksbeschryving en oudheden toelegt, bruikbaar en nuttig, en heeft,
in dit vak, weinige zvns gelyke. Voor hen, welke die landen willen bereizen, dient
het, vooraf, tot eene uitsteekende onderregting, waarop zy moeten letten, en hoe ze
zig in hunne berichten naar hem moeten gedraagen.
Nouveau voïage de Grece, #'Egypte, de tale. fine, d Italië, de Suffe, ff Al/ace & des
Pats-bas, fait en * * H W. 0ïl$* dezen breeden Titel, waarby men eenige folianten of
Quartynen zou verwagten, zyn 25 brieven op 382 bladz. in ottavo gedrukt, welke geen'
anderen stempel, dan van eene hgte en oppervlakkige verzameling uit de bekendste
reisbeschryvingen hebben. Twee omstandigheden schynen dit nog te bekragtigen; deels
dat de schryver zyn'' naam niet uitgedrukt, deels aan eene Juffer heeft opgedraagen.
Mogt al de schryver werklyk aan die plaatzen, gelyk hy voorgeest, zyn geweest;
daardoor zoude egter dit zyn werk niet aanpryzcnswaardiger worden. De in de voorreden
geuite gedagte, dat in de Levant de Christelyke Godsdienst weidra een einde zoude
neemen, indien de Jesmten hem niet staande hielden, wil ik niet den Protestanten,
maar den Roomschen alleen ter benspinge overlaaten, Vystig Familien, in Egypten,
welke, naar zyn verhaal, de wet der natuure slegts volgen, en over de grondwaarheden
des Christendoms zo zouden spreeken, als de Vrygeesten, zyn niets verder, dan een
verdigtzel van den schryver.
P. Angeligüs Maria peregrinans in Jerusalem: vremdeling te Jerusalem, of uitvoerige
reisbeschryvingen. (Hoogd.) Wenen en Neurenberg, 1735. in 4. met veele plaaten, groot
964 bladz. Dit is een groot Magazyn van werklyke beschryvingen, en aanmerkingen van
allerlei slag, welke de schryver, op zyne reizen van 1726 af, over Italië, den
Archipel, Constantinopel, klein Asië, Syrië en Egypten heeft verzameld, waarin veele
goede en echte stukken over de Geographie, Natuurkunde, Oudheden, Natiën enz.
voorkomen; maar aller eerst door een omzigtig leezer en onderzoeker, met een goed
oordeel, int de menigte van ruime en verwarde berichten gezogt moeten worden. De
plaaten zyn meestal naar die van Tournefort en anderen gemaakt.
Twdnne Stora Swenska Herrars (v. Hopken en Carlson, Zweedsche Afgezandten aan de
Porie) Refe-Beskrifning ifran Cypera til Asien, Jerusalem éfV. Stokholm 176B. Daar
deze reisbeschryving, buiten des uitgeevers voorreden, slegts uit twee bladen
bestaat; zo kan men 'er niet veel in zoeken: maar nogtans zcgtzy niets, dan het geen
zeker is, en hoe het in 'tjaar 1733, toen deze reis gedaan wierdt, in het H. Land en
te Jerusalem hebbe uitgezien; en in zo verre is ze ook van nut.
Jean Bell cI'Antermony, Voyages &c. a Paris 1767. 8. uit het Engelsch overgezet. (In
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het Nederduitsch bekend, onder den Titel: John Bell reize van Petersbug naar de
voornaamste' gewesten van Asia, 2 deelen, met pl. Leiden 1770. 8.) Hier vind men, by
het slot des derden deels, een kort verslag eener reize van Petersburgxnze
Constantinopel. Wat hy van de laatste stad zegt, is, naar zyne eige belydenis, wel
weinig, doch echt; maar zyne gissing, dat 'er vselligt niet meer, dan vier honderd
duizend menschen in waren, is zeker ongegrond. Tot de eenige merkwaardige, en
uitsteekende Turksche Familien rekent hy de beide Tschigal-Ogiu en Kuperli, onder
wier voorrechten ook dit zy, dat haar de Sultan niet ter dood veröordeelen konde. De
opgegeeven, en naar mylen berekende reisweg tusschen de twee vooraf gemelde steden
zal menig een' niet onaangenaam zyn. Hy rekent hem op 1925 Engelsche mylen.
Voïage d'Egypte & de Nubië par Mr. Fred. Louis Norden. Ouvrage enriehi de cartes & de
figures destintes fur les lieux par /' Auteur même, hCopenh. 1755. fW. Dit werk is zo
pragtig gedrukt, als mogelyk geene reisbeschryving. Behalven de voorreden en het
/rcgister befiaat het werk 2%8 pagt en is met 159 even zo heersryke plaaten voorzien.
De schryver, emHoljkiner, deedt, met de noodige kundigheden toegerust, deze reis in
de jaaren 1737 en 1738. Daar dit zyn werkcigenlyk.dat geen is, wat de Titel beloost;
zo vind men slegts, in het voorby gaan, aanmerkingen over den toestand des Turk/dien
Ryks, en dus behoeve ik niets meer, dan den voornaamen inhoud der Hoofdstukken op te
geeven, ten einde men weete, wat men 'er in moete zoeken. De eerste af deeling
behelst de beschryving van oud Alexandrië, in 24 bladz. de tweede, van nieuw
Alexandrië, tot pag. 44. en de derde, van oud en nieuw Kairo, tot pag. 70. Hier moest
hy zig, wegens verscheide omstandigheden, langer, dan hy1 dagt, ophouden; waarom hy
in de vierde eene beschryving geeft van de Pyramiden, met aanmerkingen over de
naaldzuilen, tot pag. 104. De volgende Hoofddoelen leveren zyn reis-verhaal van Kairo
tot Dschlrdfdie, de hoofdstad in Opper-egypten, tot bladz. 150. Vervolg der reize
naar Essuan, tot pag. 190. en van daar in Nubiï., doch met veel moeite, groote kosten
en gevaaren tot de stad Deir of Derri, tot bladz. 238. Hy wilde van daar na den
tweeden grooten waterval des Nyh reizen; maar ontmoette, in de laatstgemelde stad, zo
veele werklyk onöverkomelyke hinderpaalen, welke hem door de bewooners aldaar, en
voorül den Aga, in den weg wierden gelegd, dat hy zig gelukkig moest agten, met het
Leeven daarvan, en zo op denzelfdea weg naar Kairo terug te komen.
\i Kortens Reis mar het beloofde Land, (Hoogd.) kwam uit in het jaar 1741. te Altona,
met vyf, de stad Jervfalem en 't H. Graf afbeeldende plaaten. De schryver, een
Boekhandelaar, welke, naar zyne eige belydenis, geene geleerde taalen of andere
weetenschappen bezat, deedt die reis in het jaar 1738. Dit werk is groot 544 bladz.
maar kon twee derde gedeelte kleiner wezen, wanneer 'er de ingemengde, tot de zaak in
het geheel niet behoorende, meestal stigtelyke, maar hier niet gezogte aanmerkingen
uit waren gelaaten. Als eene reisbeschryving is het één der minst gewigtige boeken.
Twee fuiken verdienen oplettendheid, en hy zelf beveelt het verder onderzoek daarvan,
inzonderheid door een'Wiskundigen, op het nadruklykste aan. Voor eerst zou 't
tegenwoordige Jerusalem, byna tegen het algemeen aangenomen gevoelen, volkomen op de
plaats van 't oude staan, met dit onderscheid alleen, dat het veel kleiner, dan dit
is; en hy schynt 'er geen ongegrond bewys voor te hebben, te weeten dit: dat de het
insluitende dalen gansch geene verplaatzing na die zyde toe vergunden, waar ze tog
plaats moest hebben gevonden, indien 't daar mede zo gelegen ware. Ten anderen, dat
het H. Graf gansch niet de waare begraafplaats van Christus, maar die van 't
tegenwoordige taamlyk aslegge, en het, in Constant yns tyden, op de tegenwoordige
plaats aangelegd, en 'er de Kerk over heen gebouwd zy, om als in een kort begrip alle
vermeende heilige merkwaardigheden van Christus dood en begraavenis te bevatten. — De
schryver nam byna denzelfden weg, dien Hasselqutst heeft genomen, maar mag met hem
gansch niet worden vergeleeken. De volgende plaatzen (bladz. 33.) uit hem haale ik
hier nog alleen aan, welke ter verdere ophelderinge der geleerde Zweedsche
reisbeschryving dienen. "Te Jaffa betaalde ik den Roomschen Procurator der
Bedevaartgangers 66 Piasters, waarby hy my zeide, dat ze hierby het minste niet
verdienden, maar dat alles voor tol aan de Turken, en voor onkosten aan paarden en
geleiders wierdt besteed. Daar voor bezorgden ze my vry na Jerusalem en wèer terug.
Voor de kost en 't goed onthaal in hun Klooster begeeren ze niets, maar elk geeft
daar voor naar zyn' staat en vermogen, 20, 30, 50 en meer Piasters; en men zeide my,
dat ik vier weeken tyd had, om my daar voor te Jerusalem op te houden. "Zo liep het
ook met hem af. Want hy ware, wel gaarne, langer daar gebleeven, maar men drong by
hem zo sterk aan, dat hy, ten gemelden tyde, wêer van Jerusalem moest vertrekken.
Voort daarna, bladz. 38, schryft hy: "in verscheide reisbeschryvingen heb ik
geleezen, dat men zig beklaagt, hoe de hovaardige Turken niet toelaaten, dat een
Christen op een paard in de stad ryde, maar op een' ezel, of te voet daarin moet
gaan; maar wy reeden, op onze paarden, tot voor de poort des Roomschen kloosters.
Waaruit men ziet, dat dergelyke dingen veranderen, naar maate een Bajfa mogelyk
#17820101

190 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782

12235

12240

12245

12250

12255

12260

12265

12270

12275

12280

12285

12290

12295

gezind is, of zyne gunst door geschenken wordt gekogt. "
Mevr. van MonïAgue, Gemaalin van een Engelschen Gezandt te Constantinopel, heeft zig
door haare brieven, (in 't Nederd. bekend onder den Titel: M. W. Montague brieven,
geschreeven geduurende haare reize in Europa, Asia en Afrika, 1 deelen, 8. Amst.
1765. enz.) beroemd gemaakt. Men moet in haar de kennis veeler taalen, der heidensche
oudheden, de verstandige invallen, eenen schilderenden styl en andere
uitsteekendheden, inde daad bewonderen. Maar, wie 'er een stelzel nopens den toestand
van Turkye in wilde zoeken, die zou zig ongemeen bedriegen. Zy houdt, behalven
ongeloovelyke dingen, en het al te vleijend geschilderd Character der Natie,
volslagen onwaarheden staande. De Turksche vrouwen schryft ze groote vryheden toe,
welke zy, door middel van haare Koppelaarsters, de Joodsche vrouwen, bezaten; zy agt
haare leevenswyze gelukkig, om dat ze niet in 't openbaar en buitens huis behoefden
te werken, even als of een luiledig leeven 't gelukkigst ware. In den 3isten brief
vermindert zy de Pest dermaate, als of ze naauwlyks ééne onzer gemeene Epidemische
ziekten evennaardd, waarvan nogtans het tegendeel baarblyklyk is. Zy ontkent, dat de
beelden en standbeelden door de Turken wierden vernietigd, om dat ze tog de
zinnebeeldige figuuren op de Naaldzuilen (Obelisken) ongeschonden lieten; het welk
met de algemeene ondervinding strydt, en daarenboven op onwaarheid rust, gemerkt de
Hieroglyphen of Zinnebeelden niet in gedaanten van menschen, maar in vogels, boomen,
en andere willekeurige tekenen bestaan, welke de Turken zelve schilderen. In den 27
brief spreekt ze van zo genoemde Paueiners te Sophia, als van navolgers en byzondere
hoogagters van Apostel Paulus, welke daar eene Kerk bezaten, waarin hy zou gepredikt
hebben; daar dit tog de Pauliciani, een tak eener Manicheesche Se&e, zyn. Daar
verzekert zy mede, dat onze overzettingen des Korans naar de afschriften van
Grieksche Christenen waren gemaakt, welke niet in gebreke bleeven, hem met de
uiterste kwaadwilligheid te vervalschen. In denzelfden brief oordeelt zy van de
Armuten, dat zy, op eene verstandige wyze, belydenis deeden van den Christelyken en
Mahomedaanschen Godsdienst. Zouden wel anderen zo wonderlyk denken, en in dit stuk
geen volk, het welk in de uiterste onbeschaafd heiden onkunde leest, verstand
toeschryven? Nopens de Armeniërs bericht zy in den 4en brief, dat ze geene
Transsubstantiatie geloofden, en in den 43, dat Chalcedon thans nog eene groote stad
zy; welk beide nogtans onwaar is.
Met Tournefort kan men, zonder eenige zwaarigheid, gelyk stellen het werk van den
geleerden Engelschman, Richaro Pocock: Travele to the East witb cuts and maps &c.
Lond. 1743. 2 vol. fol. in het Hoogd. den Titel draagende: Beschreibung des
Morgenlandes und einiger anderer Länder. Erlangen 3 Th. in 4. mit vielen kupfern
itfsla enz. door Windheim, en op nieuw uitgegeeven door Prof. Breier en D.Schreber.
(en in het Nederduitsch, Beschry* Ving van het Oosten en van eenige andere Landen
enz. Utrecht, Rott. en Amst. 1776 enz.) In het eerste deel handelt het eerste boek
van Neder-Egvpten; het tweede verhaalt eene reis des schryvers van Groot-Kairo over
den waterval des Nyls, en naar beneden naar Kairo en Damiate; het derde behelst de
reis van Groot-Kairo langs de roode Zee, in het klippig Arabië, naar den berg Sinai,
en terug naar Kairo, Rosetto en Alexandrië; het vierde bevat de regeerwyze, gewoonten
en natuurlyke historie van Egypten; en eindelyk het vyf de behelst gemengde
aanmerkingen, raakende voornaamlyk de oudheden en natuurlyke Historie van Egypten. In
het tweede deel handelt het eerste boek van Palestina of het H. Land; het tweede van
Syrië en Mesopotamie; het derde van het eiland Cyprus, en het vierde van het eiland
Kandie. In het derde deel komt de schryver, in het eerste boek, tot de eilanden van
den Archipel, doch waarvan hy eeniglyk Scio, Mytilene, Tenedos, Lemnos, Samos en
Pathmos beschryft. De reis door Natolië, volgens de oude verdeeling van Jonië, Carie,
Groot-Phrygie, Galatie, Paphlagonie, Bythinie, Pontus en Propontis maakt het tweede
boek uit; even als die door Thracië en Griekenland, met de beschryving van oudheden
en planten het derde. Hierby zyn drie boeken als een aanhangzel gevoegd, waarin
aanmerkingen over eenige deelen van Europa, de oude aardbeschryving en over het
reizen, de gewoonten en zeden, en eindelyk over de groote verandering der dingen in
de waereld voorkomen. — Hoewel in deze reisbeschryving, met uitzondering van Egypten,
nopens den toestand des Turkschen Ryks byna in het geheel niets wordt gemeld 5 is zy
egter, in haare soort, ééne der volkomenste, en wordt door de fraaije landkaarten en
plaaten ongemeen opgehelderd. Dikwerf doolt de schryver in zyne gissingen, en het
bevreemdt den leezer, op ééne bladzyde, by de berichten, zomtyds verscheide maalen te
leezen: naar myne gedagten; naar myn oordeel, enz. Maar mogelyk wordt hy daar door,
by alle die beschryvingen, waarby men zulke byvoegzels vindt, des te geloofwaardiger.
De styl is anders menigmaal afgebroken, en geenszins inneemend; en 't gansche werk
is, over het algemeen, niet voor ongeleerden, maar voor Geleerden.
Salmons en van Gochs hedendaagsche Historie, cf tegenwoordige Staat des Turkschen
Ryks enz. in het Hoogduitsch beschreeven: eerste deel, behelzende de Turksche landen
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in Asiaen Afnca, Alt en Flensb. groot 402 bladz. in 4t0- Dlt Jf een uit verscheide
schryvers zamengeslanst werk, waarin Ricaut, Mortraye, Thevenot, Maundrel, Toumefort,
Rauchwolf, Lucas, della VaVe, Hamilton, Tavemier enz. uitdrukketyk worden gemeld. Het
eerste Hoofd, is als eene inleiding, Hellende de legging, grootte, en verscheide
Provinciën dezes Ryks voor, even als het volgende, de mciren, zeën en rivieren in
hetzelve. In de opgaave der mylen is hier zeker eene fout. De haven van
Constantinopel zou (bladz. ro.) 8 mylen in den omtrek hebben,' en de zee van Marmora
nogtans maar 15 of 20 mylen breed, en 40 lang zyn. Het derde hoofd, handelt van der
Turken oorsprong, neiging en inborst, gestalte, kleeding, leevenswyze, eeten en
drinken, vermaaken en plcgtigheden. De voorgegeeven loosheid der Tur, ken, om
koophandel zonder boekhouden te dryven, en korter, dan wy, klaar te raaken, heeft
eene opheldering noodig. Dewyl ze niets van cien wisselhandel weeten, en zy vreemde
natiën geen Crediet geeven; zo is de handel veel eenvouwdiger, dan by ons, en heeft
zo veele schnstelyke opstellen en rekeningen niet noooig- - De steliing, dat het by
de Turken, wanneer ze twist krygen, zelden tot slagen, en W het geheel niet tot een
tweegevecht komt, moest wat breeder zyn voorgedraagen. Het onbezonnen ceremonieel
Tweegevecht is hen wel onbekend; maar anders tasten zy, voort, of na den dolk en
snaphaan, of stellen hunne wraak, by gelegenheid, op eene verraaderlyke wyze te werk.
- Of hetschoon, maar mede niet in 't algemeen, waar is, dat de Turkenvan perzoon
aanzienlyke lieden zyn, zo is egter de daar voor bygebragte reden ongegrond,om dat de
grootste Schoonheden uit Georgië en Cirkassie naar Turkye worden gebragt, en de
Turken de aller fraaiste Meisjes fcoopen, Want dit kon slegts by de Voornaamen
enRyken, dus eenigiyk by weinigen, en nietby den grooten hoop, plaats vinden. Mortraye wordt, bladz. 22 als een getuige bygebragt, dat mff heel goedkoop kan
reizen; want dat men zig slegts, door den Gezande of Refident zyner natie,naar
dePorte of den Stadhouder derplaatze behoefde te begeeven, waarop dan een verzoek
niet wierd geweigerd, om de geheele reis op s Sultans kosten te doen. Dit is
verkeerdl b greepen, en geheel bezyden de waarheid. Wan dergelyke vryheid wordt enkel
en alleen den GezUt eener vremde Mogendheid, of eenig ander' perzoon toegedaan, die
ter zaake de Sultans, en alsdan natuurlyk op deszelfs kosten reist Het vierde Hoofd,
beschryft des Keizeis magt, Hof- en Staatsbedienden, vrouwen, en andere bewooners van
't Serail of den Haram Van de verwarring wil ik niet spreeken, als ot 't Serail en de
Haram één en hetzelfde waren; want dit zyn zeer verscheiden dingen. Dit mede is zo
algemeen niet waar, wat voort in het begin gezegd wordt; dat 'sKeizers heerschappj
door geene wetten en verdragen bepaald ware. Niet de Mufti, bladz. 26. maar de Scheik
van de Eiubs-moskee beveiligt den Suljan- Nopens de bezolding des Groot Vifitrs,
bladz. 35.welke op 00 pondensteidings gesteld is, moct zeker eene drukfout zyn;
anders ware het een grove misslag.
Wat over de zogenaamde Visiers van de Bank en den Divan wordt gezegd, is uit oude
schryvers genomen, en daaromtrent zyn, thans, groote veranderingen gemaakt. Eenige
grond, regels der Turksche Staatkunde komen in het vyf de Hoofd, voor, waarby in 't
volgende de kunstgreepen worden gevoegd, waarvan de Turken zig bedienen, om hun volk
te vermeerderen, en Nieuwbekeerden te maaken. Het zevende Hoofd, over de inhaaling
der Gezandten, en hun gedrag by de onderhandelingen met de Porte krielt van fouten.
Hierop wordt de Turksche Krygsmagt en landmilitie beschreeven; ook worden de
inkomsten des Sultans, de Staat, waarin hy openlyk verschynt, deszelfs aanstelling en
afzetting te boek gesteld. Hier komt, by de aangording des Sabels in de Ejüks-Dscha,
m.i., deze ongegronde aanmerking voor, bladz. 82. "dit moet door den Adgi-Bassa,
welke, naar het bericht der overleveringe, altyd een afkomeling van Hiob is, gedaan
worden. "Van de handhavinge des rechts, en de straffen, op zekere misdaaden in Turkye
gesteld, spreekt het tiende Hoofd, en 't volgende onderzoekt die Secte des
Mahomedaandoms, welke de Turken zyn toegedaan. In 't 12de Hoofd, van den handel, 't
gewicht en de maaten, als mede van de geldsoorten, had, ten tyde dat dit werk op.
gesteld is, het volgende niet moeten staan; bladz. 117. "dat de Genuesen eenen
Resident te Constantinopel hadden; de handel en wandel der Franschen en Italianen
sterk waren afgenomen, sedert dat de Nederlanders en Engelschen daarheen waren
gekomen; ten minsten dat hun handel, in vergelykinge der laatsten, zeer gering ware;
de Venetianen alleen de vryheid hadden, op Kaffa in Krimsch Tartarie te vaaren; en
eindelyk (bladz. 118.) de Hollanders, jaarlyks, 12 schepen in twee vlooten, verzeld
door twee oorlogschepen, daarheen zonden." Huwelyken, Echtscheidingen en lykstatien
komen in het vystiende Hoofd. voor. De overige Hoofddoelen behooren tot de
Geographie, en dus maake ik 'er geene melding van. Wat men nu voor een gebruik van
dit werk moete maaken, is zo moejelyk niet, om te beslissen. Men merke het aan als
eene verzameling, en geenszins als eene eerste bron. In het eerste opzigt kan men het
gebruiken, maar niet in het laatste. De berichten nopens alle plaatzen zyn niet even
geloofwaardig. De stad Bir, in Diarbek (eertyds Mesopotamië,) zoude, volgens bladz.
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147, ééne, volgens bladz. 155. vier dagreizen van Aleppo liggen. Maar mogelyk is het
aan de eerste plaats eene drukfout, en moest wezen eenige dagreizen. Het my zo
bekende Smyrne gelykt niet zo zeer naar een driehoek, als wel een ongelyk vierkant.
De Befestein is geene Beurs, bladz. 235. De duive-posten in de Levant rekent de
aantekenaar, bladz. onder de oude Hiltorien, waarover men moest lagchen; doch veele
geloofwaardige vroegere, en heel nieuwe reizigers zullen tegen hem getuigen. Dezelfde
wil de in den Text verhaalde agteloosheid der Turken, (bladz. 236.) om geen meer
koren te zaajen, dan ze noodzaaklyk behoef, den, voor de gelukkigste
vergenoegzaamheid hebben aangemerkt, welke de Heiland had bevolen. Maar daaromtrent
heeft hy mis. De Turk moet de groote lasten van zyne veldvrugten aan de Regeering
betaalen, en hy weet vooruit, dat een merklyk gedeelte zyner nalastenschap niet aan
zyne erfgenaamen zal komen; daarom is hy traag. Thevenots verhaal dat veelen der
Mahomedaansche Heiligen heel naakt in Egypten gingen, zonder zig met eenige lappen te
bedekken, wil dezelfde aantekenaar, bladz. 322. onzeker maaken, zeggende: dit had hy
nooit gezien, en geloofde het ook naauwlyks, om dat de Turken eenen afkeer hadden,
van de leden, die de natuur ons leert bedekt te houden, te laaten zien. Maar hier
heeft, volgens onwraakbaare getuigen, Thevenot, op wien men anders niet altyd kan
aangaan, evenwel gelyk. — Tweede deel, behelzende de Turksche landen in Europa, 1749.
groot 192 bladz. in 410, waarby nog, in een aanhangzel, eene beknopte historie der
Turksche oorlogen komt, inzonderheid van de 16de eeuw af, tot op onze tyden, in
Europa gevoerd, groot 115 bladz. Allereerst vindt men, (Hoofd, ??.) een bericht van
een enge?? noemden, raakende de Krim of klein Tartarie, en Oczakow of 't
Budziackische Tarterie, hetwelk in 't volgende met eene beschryving van Besarabië en
het verblyf van Koning Karl l ?? wordt beslooten. Van Bulgarie, Bosnië, Servië,
Moldavië en Wallachie wordt (Hoofd. 3.) zeer kort, maar van Romanië of Thracie, en
inzonderheid van Constantinopel (Hoofd. 4.) wydloopiger gehandeld. De inleiding tot
de beschryving dezer stad is zonderling. "Constantinopel, het oude Byzantium, wordt
van de Turken Stambour, (denklyk Stambul,) en van de Europeërs by uitneemendheid,
omdat daar de fraaiste haven in de gansche waereld is, doorgaans de Porte genoemd,
hoewel eenigen meenen, dat zy den naam, Porte, van des Grooten Sultans Seraglio of
Paleis, wiens voornaamste poort naar de stad gaat, heeft gekreegen. "Even zo stootend
is het, bladz. 50. van Hansen of Canvanserezen te hooren spreeken. Te Pera, staat 'er
bladz, 52. hadden de Christen-gezandten hunne woonplaats, uitgenomen de Keizerlyke en
Poolsche, welken het vry stondt, huizen binnen de muuren van Constantinopel te
hebben. Wie de oude reisbeschryvers heeft geleezen; zal weldra vinden, dat dit eene
zeer slegte vryheid was; want zy wierden, in een zeker opzigt, als gevangenen in de
stad gehouden, en woonen thans, als alle de anderen, te Pera. Bladz. 56. wordt wel
voorgegeeven, dat de Hellespont tusschen de Dardanellen te breed zy, dan dat de
schepen door de daaraan liggende Kasteelen konden tegen gehouden worden; maar dit is
buiten kyf, dat hy, in dat opzigt, niet te breed is. Om de schraalheid der
geographische beschryving te verhelpen, wordt, gelyk uitdrukkelyk wordt verzekerd,
(Hoofd. 5.) de toestand van den Christelyken Godsdienst in Turkye, en inzonderheid
der Grieksche Kerk te boek gesteld. Dit is uit Tournefort, Smit, Ricaut, Covel
wydloopig verzameld, en de onlusten, wegens den Griekschen Patriarch, Cyrillus
Lucaris, te Constantinopel ontstaan, waarvan 't gevolg deszelfs dood was, zyn 'er
onder gevlogten. Van Macedonië en Albanië, Epirus, Achaja, Thessalie en het eigenlyke
Griekenland wordt, even als van Morea, zeer kort, en van Athenen alleen breedvoerig
gehandeld. Hoofd. 6—9. Kandia beslaat het 10 Hoofd. en in de overige Hoofd. (11-16)
wordt van de eilanden des Archipels gesproken. Dit deel over het Europisch Turkye
komt my voor, slegter bewerkt te zyn, dan het eerste.
Otters voïage en Turquie et en Perse, à Paris 1747. 2 tom. in 8. met eene kaart,
waarop des schryvers Asiatische reizen zyn afgebeeld. Hy deed (Boek L Hoofd, ??.) in
het jaar 1734, zyne reis naar Constantinopel, waarvan hy, Hoofd. 2. even als van de
Audientien by de Grooten des Ryks, Hoofd. 3. eene korte beschryving geeft. Hy meldt
teffens, uit eigen ondervinding, in eenige voorbeelden, (Hoofd. 4.) aan welke
ongelegenheden de Europeërs zig, wegens hunne kleeding en leevcnswyze, bloot stellen.
Hy bezogt, (Hoofd. 5.) de naby gelegen lustplaatzen. Dewyl toen juist de Turken met
de Russen in oorlog raakten, maar met de Persianen vrede maakten; (Hoofd. 6.) zo
vondt hy gelegenheid, met den Perstaanschen Gezandt, 1736. naar Persië te reizen. Men
kwam door Iconië, Addma, Alexandrette, Antiochien, Aleppo, over den Euphraat, te
Urfa, te Mosul, en over Kierkiuk te Bagdad. (Hoofd. 7—15.) Van hier ging de reis naar
Persië, op wiens grenzen de hitte, op eenen dag, en de dorst, by slegt water, zo
groot was, dat 14 menschen stierven, en veelen een langen tyd ziek wierden. Nopens
den wind Samum, welke in die landen menigmaal waait, laat hy de volgende beschryving
volgen, "hy is brandend, met zwaveldampen vermengd, en doodt de perzoonen, die adem
haalen, op staanden voet. In die woestynen waait hy, voornaamlyk, in Julius en
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Augustus. Hy komt als een dwarrelwind, maar duurt niet lang. Zo dra zy hem van verre
merkten, wierpen ze zig op den buik op den grond neder, bedekten zig wél, en drukten
het gezigt in het zand. De hairige dieren doodde by niet, maar zy stonden 'er veel
van uit, en ondervonden eene trilling met een sterk zweeten. Op zyne reis naar Persië
en het verblyf daarin, volge ik hem niet. Deze beschryving, als mede de berichten
nopens de onderneemingen van Tamas-Kuli-Chan, en de terugreis naar Bagdad, 1739,
laate ik daar, als tot myn oogmerk niet behoorende. Hy begaf zig nu naar Bassora,
(Boek II. Hoofd. 4.) en wel te water. Op het vaartuig zag hy duiven, waarvan men zig
tusschen de twee, zo even gemelde steden bedient, om nieuws over te brengen. Hy vroeg
een Koopman, hoe ze dezen weg, zonder te dwaalen, konden afleggen; en kreeg tot
antwoord: dat men ze, om haar daar toe te wennen, eerst van eene slegts een weinig
afgelegen plaats liet vliegen, en zo allengs verder en verder, tot eindelyk na
Bassora: zo dra men ze los liet, vloogen zy zeer hoog in de lugt, maar daalden
vervolgens, en namen haare vlugt juist naar Bagdad, de rivier den Tiger, als haaren
wegwyzer, volgende. Te Bassore hield hy zig lang op. Behalven de beschryving dezer
stad, bericht hy ook alles, wat hy van Persië en de regeering van Thamas-Kuli-Chan
hoorde. Daar onder is het volgende, het welk men in verscheide boeken heeft geleezen:
dat deze beheerscher van Persië, omtrent het jaar 1740? bevel gegeeven had, den Bybel
en den Koran, te Ispahan, in het Persiaansch over te zetten. De Europische
Zendelingen, Armenische Prelaaten, Rabbynen en Mullas waren deswegen, dagelyks, byeen
gekomen, en hadden aan dit groote werk, onder het opzigt van den Mir Mafum, Imam der
Koninglyke Moskee, een langen tyd gearbeid. Zo dra de overzetting af was, had hy de
voornaamste overzetters gelast, om ze by hem te Tahran te brengen. Zy hadden zig ook
daarheen begeeven, en de Eer gehad, van ze hem te overhandigen. Toen men ze nu hem
voorgeleezen had, had hy met de verborgenheden van den Christelyken Godsdienst
geschertst, met den Joodschen den spot gedreeven, over Mahomed en Aly gelagchen, en
alle de werken in eene kist laaten sluiten, met deze verklaaring, dat hy, indien God
hem het leeven, hoopte, den menschen een' veel beteren Godsdienst, dan alle tot dus
verre bekende, te leveren. Deze ongerymde hoop wierd verydeld. Want die Held of
liever Tyran verviel tot de dwaasheid, van de Persianen te willen dwingen, de
grondstellingen der Turken aan te neemen, en wierd hierop, in een oproer, om het
Leven gebragt. (Hoofd. 5-26.) In Mey 1743 vertrok hy van Bassora, Hoofd. 27. stondt
veele ongemakken op zyne reis te water uit, over Hilla, in wiens nabuurschap het
eertyds zo beroemde Babel lag, over Bagdad door de woestynen, over Kierkiuk naar
Mosul, en van daar over Mardin naar Diarbekir, (Hoofd. 28—39.) die anders de vesting
der Amid wierd genoemd. Op zyne verdere reis zag hy de goud en zilvermynen by Argana
en Kiebban, doch welke niet meer in den voorigen staat waren. De eerste hadden,
voordezen, wel by de 400 smeltövens gehad; maar de laatste hadden 'er, thans, maar
agt of tien. (Hoofd. 40.) Op zyne reis naar Arebkir en Divringi (Hoofd. 41, 42.)
stond hy onder zyne verraaderlyke geleiders veel uit. Men verwonderde zig, dat hy
zulken gevaarlyken weg had genomen, alwaar waarschynlyk nog geen Europeer geweest
was. Doch dit kwam hem juist niet vreemd voor, dewyl hy zag, hoe onbarmhartig de
Turksche Militie met 's Sultans eigen onderdaanen omging. (Hoofd. 43.) Toen hy 'er 't
Opperhoofd zyne verwondering over te kennen gaf; kreeg hy ten antwoord: "de Bassas
waren verpligt, een zéker getal van Zoldaaten te onderhouden; maar hielden hunne
soldy in, en zagen zig daarom gedrongen, hunne losbandigheid te dulden. Eenigen van
dezen konden niet anders doen, om dat ze te weinig ontvingen, en te veel moesten
uitgeeven. Anderen waren in het onzekere, of ze lang in het stadhouderschap zouden
blyven, welk de Porte hen gegeeven, of he?? ver zy zelve duur iddenfëe?? kogt. Zy
moesten dus den tyd waarneemen, om dat geene wêerte krygen, wat zy hadden geschooten,
ja, ware het mogelyk, zig zoeken te verryken. Zy waren dus, met één woord, de
verwoesters, en niet de beschermers der Provinciën. Na zo veele gevaaren kwam hy
eindelyk te Sivas, (het oud Sebaste,) hierop te Tokkat, Amafia, (Hoofd. 44-46.) en zo
allengs over verscheide minder gewigtige plaatzen van Natolie te Constantinopel
terug. - Deze reisbeschryving verdient veel lof. Wat andere reizigers reeds werklyk
hebben beschreeven, daarvan spreekt hy heel kort, en doet er wél aan. Daarin heeft hy
eene byzondere verdiende, dat hy van Provinciën, steden, berden??, rivieren,
Producten enz. voldoende en goede beschryvingen geeft. By de voornaamste plaatzen
merkt hy mede de ligging naar de geographische lengte en breedte aan. Dit boek is dus
voor elken landbeschryver, uit aanmerking der bereisde gewesten, in een zeker opzigt,
noodig, en elk toekomend reiziger naar dezelve zal het eene zeer nutte voorafgaande
onderrigting raakende de daar noodzaaklyke voorzigtigheid geeven.
Moeurs 6? usages des Turcs, leur réligion, leur gouvernement civil, militaire ??if
politique avec un Abregé de l'histoire Ottomanne par Mr. Güer, à Paris 1747. 2 Tom.
in 4w. waarvan de eerste 45??, de tweede 537 bladz. groot, zeer fraai gedrukt, en met
plaaten voorzien is. In de voorreden betuigt de Schryver, niet in Turkye geweest te
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zyn, maar uit Mirkond, Condemir, Pietro della Falie, Septem-Castrensts, le P.
Maracci, du Ryer, Busbec, Grelot, Belon, Roland, Ricaut, le Comte de MarfigU, de
Maillet les Ah. hés Banier ??f leMaserier, Kant emir, Boulain villiers, Vét?? présent
de l'Empire Ottoman, ??pion Turc, le Dictionaire Geographique, les lettres Persannes,
les lettres Juives geschept, en hunne verstrooide berichten ten dienste van 't
Publiek, van kooplieden en reizigers naar de Levant, z??l tot een Stelzel te hebben
gebragt.
Het eerste boek levert eene schets der Turksche Historie. Waarin het eerste Hoofd.
van den oorsprong der Turken handelt; het tweede een Ontwerp hunner geschiedenis van
Osman tot Bajazet II. toe oplevert, even als het derde van dezen tot Mahomed V. Dit
is meestal uit Kantex?? zamengetrokken, en slegts met ettelyke aanmerkingen, ofwel
verzen uit Fransche Dichters opgeschikt. In het vierde Hoofd. tornt hy tot de
beschryving des Turkschen Ryks. Nopens deszelfs uitgestrekte wydte heeft hy mis,
wanneer hy het drievouwdig Arahe, en alle de Kusten der middelandsche Zee van Egypten
af, tot ??Langer toe daaronder rekent; dit zyn deels op zig zelv' bestaande Ryken,
deels op zyn hoogst alleen, en niet eens allerwege afgelege Beschermryken, welke de
Porte meer kosten, dan opbrengen, doch haar het voordeel geeven, dat ze tot goede
grenzen verstrekken. Onder het artikel van de fraaiheid des Turkschen Ryks noemt hy
de bergen, rivieren, Mynen enz. mitsgaders den Koophandel, doch slegts zeer
oppervlakkig; even als onder dat van de verscheide volken, die het bewoonen, de
Grieken; de Jooden, waaromtrent hy verkeerdelyk meldt, dat ze in het zwart gekleed
moeten gaan; de Arabiërs; Kurden, welke, naar zyne meening, de Europische Turken
doodelyk zouden haaten, en voor Ketters houden, als of de Asiatische een anderen
Godsdienst hadden; Turkmen, Tesulen, welker getal hy, uit ongenoemde bronnen, op
meer, dan twee honderd duizend menschen begroot, en bericht, dat ze, by hunne graven,
lofzangen ter Eere van Jesus en de Maagd Maria zingen; en eindelyk de Drusen. Hierop
komt hy tot de beroemdste steden, Alexandrië, Kairo, Jerusalem, Constantinopel,
waarin hy twee millioenen inwooners stelt. Dat de historische Pyramide», 1660
verbrand zy, is een ligte misslag.
Het tweede boek handelt, (Bladz. 147. enz. ") van den Godsdienst der Turken. Na eene
korte aanmerking, dat de mensch in 't algemeen een indrukzei van den Godsdienst
heeft, waar door men, zoo men 'er gebruik van weete te maaken, zig ligt ingang
verschaffen kan, komt hy (Hoofd. 1.) op Mahomed, welken hy uit de bekende schryvers
onzydig beschryft, en laat een kort historisch bericht, raakende den tusschentyd'van
dezen tot den eersten Turkschen Keizer, volgen. Het tweede Hoofd, handelt van den
Koran, waaruit hy den inhoud der voornaamste hoofdstukken aanhaalt, en met eene lyffe
van deszelfs spoorlooze leerstellingen besluit. Inmiddels zal de daarby gevoegde
beweering, dat hy in zeer slegt Arabisch geschreeven zy, van hen, die het verstaan,
niet worden goedgekeurd. Het derde Hoofd, stelt de Mahomedaansche geloofsstukken,
even als het vierde hunne Zedeleer voor, en wel zo, dat de zaak juist opgegeeven
wordt. In het vyfde Hoofd. volgen hunne Godtdienst-plegtigheden, en daarby
inzonderheid hunne regels omtrent het bidden; wasschingen; bedevaart naar
Mekka"waarby hy eenen Karavan-Baschi en Emir-Hadschi als een' en dezelfden opgeest;
besnydenis; vasten, waarby hy zig verwondert, hoe Mahomed, by zynen zinnelyken
Godsdienst, eene zo lastige zaak hebbe bevolen, hoewel zulks ligt verklaard kan
worden; de Mahomedaansche Feesten; de Heiligen; de Wonderen enReliquien, waartoe hy
Mahomeds fignet, en deszelfs Rok van wit Kamelot rekent, die beide in het Serail
heilig worden bewaard. De met het eerste op papier afgedrukte zegels, en het
water,waarin de laatste gedoopt, en met des Sultans lignet verzegeld is, worden als
groote en heilige zeldsaamheden vereerd, maar welke den ontvanger duur komen te
staan. Het slut maaken eenige andere wetten des Korans, als: denzelven naarstig te
leezen, geen verkensvleesch te eeten, en geen' wyn te drinken. Het zesde Hoofd,
beschryft de Moskeën, Imams en Emirs; het zevende de Turksche Monniken en hunne
Heiligen. Eindelyk maakt hy over alle hunne bezigheden de aanmerking, dat ze of
Dweepers, of gmchelaars, of waarzeggers enz. zyn, en dat 'er ook Nonnen waren, wier
bezigheden met die van de gemelden taamlyk overeenkwamen. Het agtste Hoofd, handelt
over de scheunngen onder de Mahomedaanen. Dit is byna alles mt Ricaat genomen. In
't9M Hoofd, gaat hy de reden na van de onzekerheid der Turken in zaaken van
Godsdienst, welke uit de twyfetëgtige uitdrukkingen des Korans, en de verbaazende
verieheidenheid van deszelfs uitleggers, mitsgaders het verbod van Mahomed, om over
zaaken van Godsdienst te twisten, voortkomt. Hy had 'er nog wel by mogen voegen, dat
deze onzekerheid door het licht, welk zy, op eene afgelegen wyze, van de onder hen
woonende Christenen, en de in de Turksche Familien aangenomen Christen-slaaven en
Slaavinnen ontvangen, wordt vermeerderd. Het ioe Hoofd. beschryft de Myjïik der
Turken; toont, hoe buitenspoorig zy de Godsdienst-stellingen voordraagen; en voegt
'er, ten bewyze, een uittrekzel by uit het werk van Echialle, een Arahifdi schryver
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en voormaalig Mufti, het welk te Brussel in het jaar 1764. is gedrukt. In het laatste
Hoofd, eindigt hy met verscheide, zo welgunstige, als afkeerige vooröordeelenvoor en
tegen den Mahomedaanschen Godsdienst, alwaar hy taamelyk nadruklyk al dat geen
verzamelt, wat men tot deszelfs verdediging heeft voorgedraagen, maar dan ook wat
men, op goeden grond, daar tegen kan inbrengen.
De inhoud des derden hoeks ziet op de gewoonten der Turken, en het eerste Hoofd, hun
Characler. Hy verwyt hen bedriegery en ondankbaarheid, helderende zulks duidelyk op,
door zeer gepaste voorbeelden uit de Historie. Hy beschryft hen als vernustig,
zwaarmoedig, en daarom op alles, inzonderheid op de Grooten, oplettend. Van agterklap
spreekt hy hen vry, om dat ze niet veel omgang met elkander hadden, en de vrouwelyke
Sexe inzonderheid bepaald ware: hun toorn borst in groote, geschillen, ja menigmaal
in moord en doodslag uit: eigenlyke vriendschap vond onder hen geene plaats: zy waren
ernstig in het openbaar, maar f huis uitgelaaten, en in de wellust on-verzadelyk. Hy
zegt, dat hunne bygeloovigheidzig ver uitstrekt, en dat het vast aangaan op eene, by
geval open geslagen plaats in den .Koran, op den invloed der starren op der menschen
lotgevallen, op waarzeggingen, uitleggingen van droomen, uitspraaken der stervenden,
tovermiddelen, en weldaaden aan dieren genoegzaams voorbeelden daaromtrent
uitleverden: dat hun finaak ruw zy, by de veragting der waare geleerdheid en fraaje
weetenschapnen, inzonderheid der Oudheden, afbeeldingen enz. en eindelyk hunne
gierigheid zy in den hoogsten graad schandelyk. De redelyk algemeene onderwerping der
Kinderen aan hunne Ouders, zo als ten tyde der Patriarchen, wordt geroemd, en de
schryver der Joodsche bneven, welke zo menigmaal onwaarheden te berde brèngt, teffens
weerlegd. In het tweede Hoofd. beschryft hy de dragt der Turken, en hunne leevenswyze
omtrent spyzen, dranken, huizen werken, oefeningen, pligtpleegingen, vermaaken in
spelen, danzen, Komedien, Marionetten en gochelen, de openbaare vrolykheden in
deoptogten der verscheide ambagten, illuminatien en vuurwerken. In het derde Hoofd.
spreekt hy van de Turksche vrouwen, de huwe. lyken en lykstatien. Dit is eene gepaste
en geloofwaardige wêerlegging, van hetgeen Mevr. de Monïague nopens de eerste had
gezegd. By deze gelegenheid zo wel, als by de huweJyken, beschryft hy de menigvuldige
ongeregeldheden omtrent de wellust, welke by de Mahomedaanen in zwang gaan. By de beraavenissen plaatst hy 't bericht van eenige reizigers, welke beweerden, dat de
vrouwen en dochters daarby niet tegenwoordig waren, maar t'huis bleeven, om de Imams
by hunne wéeromkomst te onthaalen. Maar dit is ongegrond. By gemeene lieden volgen zy
op eenigen afstand, by voornaame blyven zy t' huis. De Turksche vrouwen hebben,
buiten dat, doorgaans, met het onthaalen der vremden, en dus ook der Imam, niets te
doen. Het vierde Hoofd. eindigt met de kunsten en weetenschappen.' Na dat hy hunne
onbeschaafdheid in het algemeen heeft opgemerkt, en den Graaf Boulainviloers
weerlegd; zo meldt hy, hoe het 'er thans omtrent uitziet, en merkt, doch zonder zyne
borgen te noemen, aan, dat zekere historieschryvers de jaarboeken des Ryks opstelden,
welke in het hcimelyk boekvertrek des Sultans wierden weggelegd. ïn eene andere
Bibliotheek aldaar zouden ook by de 120 fraaje handschriften in zeer groot folio
worden gevonden, welke nog uit de Bibliotheek van Constantyn den Grooten kwamen, doch
waar mede de Sidtans zeer geheim waren, en ze niemand lieten zien. Doch daaromtrent
heeft de schryver mis, dat hy meene, de in deChristenheid gedrukte, en naar Turkye
gebragte boeken van allerleien inhoud zouden, daar, een groot licht ontsteeken. Want
de Turken verstaan zo niet, en tellen ook de gedrukte boeken niet veel. Een klein
aanhangzel, raakende de Moskeën; de Chans, de Baden, de Karavanferas en
gevangenissen, beneffens eene lyst der met de Turksche Keizers tot op Achmet 111. toe
gelyk leevende Christen-mogendheden eindigt het eerste deel.
In het tweede deel handelt het 4'e van het Turksche Hof. De eerste 106 bladzydèt
verhandelen, in het eerste Hoofd, dat geene, wat hetzelve allernaast en onmiddelyk
betreft. Met de verklaaring van het woord Sultan, en de beschryving zyner
hoogdravende Titels wordt een begin gemaakt. Hierop volgt deszelfs aansteliing en
Krooning, indien men anders de omgording met een zwaard zo noemen mag, welke, te
onrecht, den Mufti (bladz. 9.) wordt toegeschreeven. Hy begaat eenen byzonderen
ttisslag, wanneer hy van een pragtrge heenléiding des Keizers naar de Ejubs-voorstad
meldt, welke van den op de voorige bladzyde gemelden togt naar de Ejubs-moskee, ter
omgordinge des Sabels, verscheiden ware; dewyl het slegts één optogt en eenerlei
plaats is. By de leevenswyze des Grooten Heers bemerkt hy deszelfs Godsdienstoefcningen, werkzaamheid, maaltyden, vermaaken in de speelvaarten te water, de jagt,
het verblyf in 't vrouwen-vertrek, en deszelfs andere togten. Des Keizers vrouwen
verdeelt hy in enkel Gunstelingen (Odalike) en in Afekis. De laatste zyn die geene,
welke Prinsen ter waereld hebben gebragt, en daar door, in een zeker opzigt, zo veel
als Keizerinnen worden. Die den eersten Prins ter waereld heeft gebragt, wordt BujukAfeki, groote Gunsleling genoemd. Daarby verhaalt hy haare onëenigheden, Kabaalen en
gierigheid. By de voorstelling van de gebouwen des Serails is de melding ongegrond,
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dat het Hoofd der blanke Gesneedenen de Opper-opziener der Keizerlyke Moskeën is.
Hier is eene niet onaangenaame uitweiding nopens de Gesneedenen en hunne bezigheden
ingelast, als mede raakende de laagere Hofbedienden en onderiiardsche schatkamers.
Het tweede Hoofd, stelt de Staats- en Ryksbedienden voor. Het vyf de boek handelt van
de Regeerwyze der Turken. In de algemeene inleiding daartoe wordt, (bladz. 142.) of
door eene dwaaling des schry vers, of door eene drukfout gezegd, dat de Begkrbeg
vattRtfmelis altyd Bassa van Kutaja zy; daar dit tog de Beglerbeg van Natolie is. De
hiertoe behoorende Hoofddeelen behelzen de volgende stoll en: 1) de handhaving van
het recht, waarby ook noodige berichten nopens den Divan, de Magistraats-perzoonen en
hunne kleeding, de beslissingen van zaaken en straffen voorkomen. De bladz. 153.
staande af bedding van het traliewerk in den Divan is verkeerd als met den grond
gelyk gesteld, dewyl het wel by de 12 voeten van den grond af is. 2) By de Financiën
maakt hy, te onrecht, een onderscheid tusschen Carache en Haraï, waartoe hy,
denkelyk, door de verscheide schryfwyze van het woord, Haradsch, by de
reisbeschryvers, is verleid, gemerkt beide één en het zelfde, te weeten het
hoof'dgeld der geenen, die geen Mahomedaanen zyn, betekent. Hierop volgt 3) de
Policey, en eindelyk de Munt, het welk, in de meeste boeken, een verward Artikel is.
Zo wordt ook hier, bladz. 190. beweerd: dat een Para vier Aspers bedroeg, en 260
Aspers eene Hongaarsche of Hollandsche Ducaat uitmaakten. De uitdrukking op de
volgende bladzyde: la bourse d'or est de quinze mille sequins, oü de trok mille kus,
vinde ik, of door een' misslag des schryvers of eene drukfout, strydig en
onverstaanbaar. Dat te Smyrne eene Munt zy, is uit Kantemir genomen, en onwaar; even
als ook de opgaave, dat te Kairo alleen goud geld wierdt geslagen. - Het artikel
raakende de Krygsmagt der Turkenis, om zyne uitgestrektheid, in twee af deelingen
gefplitst. In de eerste wordt van de land- en zeemagt heel leevendig gehandeld; maar
omtrent de opgaave, dat te Constantinopel slegts iooo of 1200 Janistaaren waren,
heeft men grootlyks mis. In de tweede Af deeling, in orde het 7de boek uitmaakende,
vindt men het vervolg van den oorlogsstaat; de beschryving der Artillerie en wapenen,
Krygsveldtekenen, muziek en paarden, hunne gedagten over den oorlog, hunne wyze, om
een leger te iVerzamelen, het te laaten trekken en neder te slaan, en van
leevensmiddelen te voorzien, hunne wyze van vechten, en hunne begrippen omtrent den
oorlog. Het 8 ïe boek beschryft de magt der Turken, als den uittogt des Keizers ten
oorlog, de plegtigheden by den Beiram, de besnydenis der Turksche Prinsen en het
trouwen der Prinsessen, als mede de behandeling der buitenlandsche Gczandten. Hier
zoekt hy Ricaut te wederleggen, welke wilde beweeren, dat de Engelsche Gezandtenby de
Porte in meerder aanzien waren, dan de Fransche; waarby egter,in de beschryvinge der
Audientien, verscheide misslagen worden begaan; om niet te zeggen, dat hier, naar
gelange van 't overige, eene merklyke gebreklykheid heerscht. Hy eindigt met eenige
aanmerkingen over den werklyk onbeschryvelyken schat in het Serail en 'sSultans tent,
en in de Paleizen en tenten der Staats- en Krygsbedienden.
In het liegende boek wordt de Staatkunde der Turken beschreeven. Algemeene
aanmerkingen daarover maakt de inleiding uit, Hoofd. 1. Hy stelt, (Hoofd. 2.)
derzelver voornaame grondregels deels in de geveinsd- en trouwloosheid; deels in de
begeerte, om het Mahomedaandom uit te breiden. By éénen van dien eigent by, naar eene
van Ricaut ontvangen dwaaling, Mahomeds zogenaamd Testament den Monniken van den berg
Karmel toe, daar hy 't nogtans voor hen op den berg Sinai zou hebben opgesteld. By
beide is hy gestoord op Ricaut, welke, naar zyne gedagten, te nadeelig van de
Franschen in Turkye zou gesproken hebben. In het derde Hoofd, toont hy, dat de
onbepaalde magt des Grooten Heers de grondslag is der 'Turksche regeering, om dat hy
Heer over het Leeven en de goederen van alle zyne onderdaanen, en (Hoofd. 4.) geen
Adel in Turkye ware, die eenig aanzien by het volk had verkreegen, en zig tegen den
Keizer kon verzetten, waarby nog (Hoofd. 5.) kwam, dat men alle verheffing van
deszelfs Nabestaanden zorgvuldig verhoedde. Hy voegt 'er (Hoofd. 6.) by, dat de
andere Gezindten toegestaane Gewetensvryheid, onder den naam van een privilegie,
welke men steeds konde vernietigen, en menigmaal zelfs had vernietigd, en de
toegelaaten veelwyvery veel ter bevestiginge en uitbreidinge des Turkschen Ryks had
toegebragt. In het tiende boek komen aanmerkingen voor over de magtder Turken, en
over de verzwakking hunnes Ryks. De eerste zyn de inhoud des eersten hoofddeels; de
laatste de inhoud der overige. Onder de oorzaaken der verzwakking telt hy (Hoofd. 2.)
de groote menigte van misbruiken, welke in oorlogs- en Zee-zaaken, in de handhavinge
des rechts, en in de bestiering der Provinciën waren ingesloopen; de veelwyvery, die
het getal der onderdaanen niet vermeerdert, daar voor het tegendeel de Gesneedenen,
en de onder de Oosterschen heerschende wellusten het verminderden. By deze
gelegenheid stelt hy eene gedagte voor, welke niet onwaarschynlyk is: "dit Ryk, zegt
hy, zou te gronde gaan, byaldien eenige Mogendheid de bron"nen Hopte, waaruit de
Turken zo veele slaaven trekken, en het van den onderstand de}, zer slaaven beroofde,
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welke de Grootte des"Ryks staande houden. "Mogelyk wordt dit, door den 1774, tusschen
de Rus/en en Turken geslooten vrede, vervuld, waarby de laatsten, volgens één der
vredes-artikelen, van het rooven aller slaaven afstand moeten doen. In het derde
Hoofd, toont de schryver, hoe veel de menigvuldige opstand in het Turksche Ryk en de
Kunstenaryen des Serails zulks hebben verzwakt. Hy brengt de reden van den opstand
aan de zyde der Janistaaren, der Staatsministers enBassas, der Sultanen enz. by, en
geeft als dan verscheide voorbeelden van de praktyken des Serails, als mede van de
daarin voorvallende minnaryen; vergeetende mede niet de groote onheilen, welke daar
uit ontstaan, dat zig de Sultanen met zaaken van de regeering bemoejen. In het vierde
Hoofd, heldert hy, door de afzetting van Achmet III. en den dood van Osman op, hoe de
eergierigheid der Staatsbedienden den Throon doet waggelen; en hoe wankelbaar de
Osmansche Throon zy, wordt in het laatste Hoofddeel aangewreezen.
Ik ben, met voordagt, by dit werk wat langer staan gebleeven; want, de
blykbaarstemisslagen uitgezonderd, die ik heb aangeroerd, is het één der beste,
volledigste en geregeldste verzamelingen, welke my in dit vak zyn voorgekomen. De
ingelaste uitweidingen zyn niet kwalyk geplaatst, en de voordragt is, doof eene
menigte van aanmerkingen en voorbeelden, leevendig gehouden. De Turksche woorden en
naamen zyn, gelyk in de meeste werken van dien aart, nog zeer verminkt gebleeven; en
dit is, hier, zo veelte minder te verschoonen, als de opsteller den naderhand
gevolgden nieuwen druk van Rteaut kon gebruiken, waarin derzelver spelling merkiyk is
verbeterd.
Fred. Hasselquists M. D. iter Palcestinum. 8. Stockh. 1757. (in 't Nederd. bekend
onder den Titel: Hasselqutst reize naar Paleslina, 2 deelen, met plaaten, Amst. 8V°.)
Dit is 't Origineel in de Zweedsche taal, 't geleerde in de natuurlyke historie
uitgezonderd, het welk in het Latyn beschreeven is. Het werk, groot 619 bladz. is na
des schryvers dood, welke te Smyrna inviel, door den beroemden Linnaeus uitgegeeven,
en hy heeft 'er een kort voorbericht nopens het Leven en handschrift des schryvers
voor geplaatst. Deze reisde 1749, van Stokholm ter Zee, en kwam tegen het einde
deszelfden jaars te Smyrna. Hierover, als mede van eene naar Magnefia gedaane reis,
deelt hy heel goede en leezenswaardige berichten mede, verhaalende hier, even als
allerwcge, met een byzonder gemaakt onderscheid, wat hy zelf gezien, en wat hy van
hooren zc-ggen heeft; tpreekende meestal ook van het eerste alleen. By gelegenheid
der Turksche begraafplaatzen, welke met Cypressen en Roozemarynboomen sterk zyn
bezet, maakt hy de aanmerking., hoe voordeelig zulks voor de gezondheid zy°, om dat
de lugt, door de geurige en aromatike uitwaassemingen van beide, tegen die van de
vergaane lyken beveiligd wordt. De Armeniërs te Smyrna hadden, naar zyne meening,
(Wsld«.5iO Secn' vastenBisschop, maar hielden zig aan de Bisschoppen van andere
vergaderingen, en wierden slegts van dezen hielen daar bezogt. Dit is zo niet, maar
wel « het waar, dat hy zeer dikwyls van huis i* Nopens het uiterlyke van den
Godsdienst en de Ceremoniën by de Grieken en Armeniërs is hy zeer omstandig, en meldt
het echte. In het jaar 1750. reisde hy naar Egypten. By de beschryving van Alexandrië
enRosetto doet hy een verslae van zaaken der natuure, en gebruiken zo wel in vreugde,
als droefheid. Een verhaal van het groot aantal krukken en stokken, welke hy in een
Koptische kerk vond, (bladz. 69. 7o.) lost, mogelyk, eene verkeerde uitlegging
derzelven in zekere Roomsche Kerken op, alwaar men voorgeest, dat die van lammen en
kreupelen gebruikt, maar door een beeld ot dergelyk iets hersteld zynde, van hen, ter
gedagtenissevan het voorgewende Wonder, daar waren gelaaten. Hem wierd gezegd, dat
die ten tyde der vervolginge hadden gediend, om zig tegen de voorkomende aanvallen
der vyanden te verdedigen, maar nu wierden gebruikt, om 'er op te leunen, om dat in
hunne Kerk geene banken en stoelen waren. Raakende de Slangen-bezweerders komen
Verscheide berichten, inzonderheid bladz. 70—72. voor, waarvan't hoofdzaaklyke dit
is: dat veele Egyptenaars, en, naar men zeide, byzondereFamilien onder hen, het tot
dus verre ondoordringelykGeheim wisten, om de vergistigste slangen met de bloote
handen, zo als zy wilden, te behandelen, zonder het minste nadeel daarby te lyden. —
Te Kairo bleef hy 9 maanden. By zo veele berichten nopens deze stad zyn evenwel de
zyne niet overtollig. Onder dezelve vind men de beschryving der van daar naar Mekka
gaande Karavaan. Hier zyn, by eenen zo naauwkeurigen schryver,twee omstandigheden
zeer stootende. Naar zyn bericht naamlyk (bladz. 88.) zou Mahomeds graf in de laatst
gemelde stad zyn, daar het tog algemeen bekend is, dat het te Medina is. De tweede is
de hem gedaane verzekering, bladz. 89, dat onder de geschenken des Sultans voor Mekka
geen Koran Wordt gevonden, alhoewel' het veele reisbeschryvers verzekerden; en egter
had hy te vooren, bladz. 6 verhaald, dat hy, by eene Illuminatie van een ongemeen
ryken Turk, eene afbeelding der Machine of liever der Kist zag, waarin, jaarlyks, de
Koran met de Karavaan naar Mekka wierd gezonden. Dit nu spreekt zig blykbaar tegen. —
Te Damiate, eene, naar zyne en aller meening, voor een' Europeer der onaangenaamste
plaats en in gansch Turkye, was hy slegts eenige dagen. In het voorjaar van 1751 kwam
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hy te Jaffa, en deed toen de gewoone reis met de Bedevaartgangers naar Jerusalem,
Jerieho, Bethlehem, en terug over Rama naar Jaffa, en van daar over Acre naar
Nazareth, Tiberias, Kana' in Galilea, Tyrus en Siden. Hierop keerde hy over Cyprus,
Rhodit en Scio naar Smyrna terug, alwaar hy door zyn' dood belet wierd, meerder
berichten van zyne reis naar Constantinopel enz. mêe te deelen.— Hier en daar schynen
gaapingen te zyn, die 'er, naar alle gedagten, niet zouden wezen, indien hy zelf de
uitgeever geweest ware. — Te Jaffa aan land komende, moest hy voor de vryheid daartoe
22 piasters, voor zyne reis van die stad naar Jerusalem, en wêer terug 62 piasters,
en voor 't verlof der reize naar Jerieho aan den Stadhouder van Jerusalem 10 pja/ïett
betaalen.— Zyne bewondering (bladz. 153.) wegens twee, boven eene nieuwe poort te
Nazareth, door de Turken in steen gehouwen Leeuwen moet niemand verwonderen, om
reden, dat ze geene beeh den lyden; want dit ziet eeniglyk op beelden van menschen,
en niet van andere voorwerpen. — By veele bewyzen van des schryvers goede denkwyze,
ten opzigte van den Godsdienst, is eene aanmerking, (bladz. 558.) by gelegenheid der
besnydenis, stootende: de"ffooden besnyden hunne kinders op den agt"sten dag, het
welk eene harde en gevaarlyke '"operatie voor een zo teder Jighaam schynt"te wezen.
De Turken gaan des verstandiger"te werk, die deze nutte Godsdienst-plcgtig"heid zo
lang uitstellen, tot dat hunne zoonen"het agtste jaar hebben bereikt. "Zo lang immers
als het Gode behaagde, dezelve als wettig by deze of geene omstandigheden te
belasten, is alle menschlyke voorzigtigheid, welke iets anders vaststelt, dwaas-ja
godloosheid. Maar mogelyk komt die aanmerking van den schryver zelv' niet voort; want
die is anders heel yverig, voor- en omzigtig te werk gegaan, en is een voorbeeld
eener naauwkeurige reisbeschryving, waarvan de Philologen en Natuurkundigen, zo ze
die landen willen bereizen, gebruik mogen maaken. — Nopens het Turksche Ryk in't
algemeen is niets opgetekend; daarentegen zyn zyne beschryvingen der Naturaüen
(bladz. t87. tot het einde toe,) uitmuntend, en naar de Methode van Linnaeus
ingerigt.
Alex. Rcssel, een Engelsch Arts, heeft Natv.ral history of Aleppo and parts adjacent,
te Londen, US- in gr. 4- ter grootte van 266 mg. met zuivere plaaten uitgegeeven, die
ongemeen fraai is. (In 't Nederd. bekend, onder don Titel van A. Russel beschryving
van Aleppo, met pi. Amst. 1762. $vfi) By de wyze van behandeling ware alleen te
wenschen, dat hy den inhoud des eersten deels door Hoofddeelen of Afdeelingen van
malkander geschist had, ten einde men, het geen men zoeken wil, des te gemaklyker kon
vinden. Aan den Titel des werks voldoet hy zo, dat hy wel weinige dingen onj'fgedaan
laat, en ten voorbeeld strekke van hen, welke instemmend met hun beroep lang in de
Levant blyven, om anderen byde onderrigtinge van dienst te kunnen zyn. Het eerste
deel handelt van de stad Aleppo, haare legging, gebouwen enz. (bladz. 1. enz.) in't
algemeen; en voorts van de gesteldheid van Syrië, van het wêer, den akkerbouw, de
vrugten, kruiden, tamme en wilde dieren, vogels, visschen enz. (bladz. 10.) van de
inwooners, hunne leevenswyzc, levensmiddelen, vermaaken, kleeding, studien in 't
algemeen; (bladz. 77.) van de Turken, hunne spyzen, gebruiken, huwelyken, baden en
begraavenissen; (bladz. T05.) Hier plaatst hy een gebcds-formulier by eene
Mahomedaansche begraavenis: "o mensch, uit aarde wierd gv allereerst geschapen;
gy"moet tot haar nu wederkeeren. Dit graf is de eerste schrede in uwen voortgang tot
de wooningen der aanstaande waereld. Zyt gy"in uwe handelingen weldaadig geweest; dan
9 zuit gy voor God worden vrygesproken;"maar zoo niet, dan is Gods
barmhartigheid"grooter, dan alle dingen. Herdenk, dat gy in deze waereld geloofde:
God ware uw"Heer, en Mahomed uw Propheet; breng u"mede te binnen alle Propheeten en
Aposte"len, en dat veele vergeeving zy. "'t Be. graaf-formulier der barden wykt
hiervan af, en luidt dus: "hebt gy genomen; dan moet gy"weder geeven: hebt gy iets
gedaan; dan zult"gy 't vinden: hebt gy niet gelooft; dan zult 3, gy nu zien. "Hierop
volgen wel niet veele, maar enkel waare dingen nopens den Godsdienst en de regeerwyze
der Turken, (bladz. 119. ras.) Wegens de Feesten der verscheide Oostersche Christengezindten (bladz. 123.) voegt hy'er de volgende Tafel oy;
Orisken, Syriërs, Blaremtets, rmsniers,"Vasten vóór Pafiben 43 dagen, 48 dagen,
48d.igen, hebben in alles
hnFecfi Mi, waarby
derjptfele», 12; - 12 -. 4 ., nog vry.
y - -.»;-- tetF"st willige vaslti,
van Maria 15 - -, s. - xs -. ic"a, jfa voor men r.
fCersmis 40 - - 05 -. 10 - ïi5 l?o 8?
By hunne Huwelyken (bladz. 125.) f&Mf eene omstandige beschryving eener Maromtische
Bruiloft, om dat men van deze, met weinig verandering, tot de overige kan besluiten;
mankende daar teffens gewag van het gedrag deivrouwen omtrent haare mannen, als mede
van de begraavenissen; dan (bladz. 130.) van1 de Jooden, en de Europeërs. (bladz.
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132.) Met eene algemeene verhandeling over de Epidemische ziekten eindigt het eerste
deel, bladz. 130 144 - Het tweede deel levert, in geregeld verdeelde Hoofdstukken, de
volgende stosten: aanmerkingen over het Weer in 't algemeen; (Hoofd. 1.1) byzondere
waarneemingen omtrent het Weer, van het jaar 17-1747, en van 1752 en i753; (Hoofd.
2.) berichten van tfidemische;, in vooraf gemelde jaaren, te Jleppo geheerscht
hebbende Ziekten. (Hoofd. 3O YW» de Pest wordt in het volgende vierde Hoofd,
gesproken, zo dat van dezelve eerst in het algemeen, voorts van haare uitberstingen
in de jaaren 1742-1744, en eindelyk van de voorzigtigheidsmiddelen der Em-oër* in
pest-tyd wordt gehandeld. Dit zyn, waarschynlyk, de zekerde berichten raakende dit
kwaad, van de myne alleen daarin verschillende, dat ze van eenen kundigen Arts
voortkomen, welke alles overeenkomstig met zyne kundigheden beschryft. Hy haalt
daarby Morellus gepaste woorden aan: de schre pestil. cap. 5. "de geduchte, met de
pest gepaard gaande omstandigheden veröorzaaken, dat ons de zinnen bedriegen, en
ik"denk, dat Hippocrates zelf zou misleid"worden. "Misschien is men begeerig, zynen
goeden raad daar tegen te weeten. Hier is by: "'s morgens niet nugteren uit te gaan;
zo veel mogelyk is, alle ongeregeldheden, hestige aandoeningen, en al te sterke
ontlastingen des lighaams te myden, maar dan ook"noch in 't eeten, noch drinken
maatiger,"dan men gewoon is, te leeven; één of een"paar glazen goede wyn meer, dan
naar ge"woonte, mogt dienstiger zyn; en een sterk"gebruik Van zuurügtige dranken
zyniet alleen"aangenaam, maar ook nuttig. — Wanneer"men in 't vertrek van zulk een
Patiënt kome,"of een lyk, of eenige andere aangestokezaak"voorby gaat; dan moet men
het fpeekzel niet doorslikken; maar door een zakdoek of"eene fpongie, in zuiveren of
met wynruit"overgehaalden azyn gedoopt, adem haalen.—"By aldien men de pols voelen,
of andere omj, Handigheden van een Patiënt van naby moest s, onderzoeken; dan moest
men den adem, zo 5, veel mogelyk is, inhouden, en, zo dra men"uit het vertrek is, den
mond, het wezen en"de handen met wynazyn wasschen; t'huis 5, komende andere kleêren
aandoen, en. de aan"gehad hebbende in de lugt hangen. Ook"houdt hyhet raadzaam,
dezelve met zwavel"te berooken, en nogmaals den mond, het"aangezigt en de handen te
wasschen. "Het laatste Hoofddeel maakt, met de beschryving van het Aleppische Zeer,
een uitslag aan het lyf, het Hot van dit, voor den Natuuronderzoeker en Arts, ja voor
allerleie leezers oven nuttig en geloofwaardig werk.
Tableau de VEmpire Ottoman, a Francf. 17S7 bestaat uit 227 bladz. in 12. De
ongenoemde schryver zegt in het korte voorbericht, dat hy uit de eehtste bronnen
geschept, en dit klein werk daarom hebbe uitgegeeven, om dat men in de Fransche taal
(want eene andere taal kon hy wel niet verstaan, dewyl hy Fransch schryft, en egter
van onze taal spreekt,) over de hier voorgedraagen stoffen geen zo uitvoerig werk
hebbe. Het eerstgemelde is eene lofiyke belydenis, en ditTraétaat is dus in dit vak
eene verzameling; maar het laatste is onwaar, dewyl men andere vertaalde werken in
dit vak van overlang reeds heeft. — In dit boek wordt eigenlyk van den Godsdienst,
den Krygsstaat en de regeerwyze der Turken gehandeld. Daar wy nu reeds zo veele
dergelyke verzamelingen uit andere werken hebben; zo is 't der moeite niet waardig,
van dit, het welk tot de middelmaatige behoort, in het breede te spreeken, en \%
zoude nutteloos zyn, de daarin: gevonden worden, de onwaarheden en misslagen aan te
wyzen, of wel de menigmaal verminkte Turksche beuaamiugen naar behooren te
verbeteren.
Eduard Ives Rcifen nach Indien und Persiën, in het Hoogd. overgezet door C. W. Dohm:
(in het Nederd. Edward Ives reizen van Enz'eland naar Indië, en van Persië naar
Engeland, Rott. en Ucrecht, ms.) Het Engelsche Origineel heeft een zeer langen Titel,
waarvan 't begin en einde 't volgende is: a voyage from Engeland to India, in the je
ar 1754'. £fY. by Edward Ives, Lond. 1773. A'°- 'De (Hoogd.) overzetter heeft dit
werk in 2 deelen in 8*o ge, leverd. Het eerste deel bevat de reis naar Indië, .en
eene party byvoegzels des overzetters, als mede eene kaart van Indië, en 2 plaaten,
Leipz. 1774- 8. Van dit deel spreeke ik hier niet, als tot myn vak niet behoorende.
Maar het tweede deel behoort 'er toe; want het behelst de reis van Persië naar
Engeland, met eene reiskaartvan Bassora tot de Middelandsche Zee, en 6 plaaten
voorzien, Leipzig 1775. Men vindt (Hoofd. 1.) de beschryving van Bassora en de
omleggende landstreek, en een verslag van de vaart op den Euphraat mavKoma, Kota en
Se, .mava; voorts (Hoofd. 2.) het vervolg der reize over Dewana, of Haska, en Hilla
tot Bagdad. Van den Aga te Dewana verhaalt Ives,'dat, TURKSCHEN RYKS enz. 251
nicttegenstaande hy, volgens de Keizerlyke schatting, jaarlyks, slegts een duizend en
vyf honderd beurzen in de schatkamer van den Bassa te Bagdad brengen moest, by egter
nog eens zo veel, te weeten drie duizend beurzen, om zig in zyn Stadhouderschap
staande te houden, plagt te leveren. Dit komt den Heere D. husching, volgens eene
aantekening des overzet, ters, onbegrypelyk voor. En waarom? Hy rekent eene'beurs op
500 daald. Prui/isch geld. Maar dit is verkeerd. Het zyn slegts zo veele Piasters, en
één van deze geldt niet meer, dm 18 of 20 Pruijische Grosferi. In plaats van de door
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hem opgegeeven somme van anderhalf milüoenen daalders bedraagt ze maar iets meer, dan
één millioen en tweehonderd duizend daalders; 't welk my zo ongeloovelyk niet
voorkomt, gemerkt het gebied van dien Aga zig. in de langte van Korna tot Uilla, dat
is, over oe vier graaden, dus meer, dan 60 Duitsche mylen, en wel aan vrugtbaare, en
redelyk wel bewoonde oevers van den Euphraat uitstrekt, 'en het grootste
Stadhouderschap in dat gewest na dat van Bagdad is, ja slegts een eemgevan de daar
onder staande Scheygks 500 beurzen, aevolglyk het zesde gedeelte van die zo groot
bevonden somme aan den Aga moet betaalen - De reis van Bassora naar Uilla wierd
gedaan op den Euphraat, maar de verdere te & land. In het derde hoofd, geeft hy
berichten van den wind Samum, van eene reis-draagbaar, en de groote stad Bagdad, als
mede aanmerkingen nopens haaren toenmaaligen Bassa, den Krygsstaat aldaar, de Turken
in het algemeen, en een.ge puinhoopen, waar onder ook de voor. gegeeven overblyfzels
van den toren van Babel behooren. By des overzetters Noten (bladz. 93- Hoogd.)
raakende de menigte des volks te Constantinopel, als of.die niet veel meer, dan vyf
honderd duizend, of een halve millioen menschen bedroeg, en Tavcmier en Thevenot als
getuigen van de geringe bevolking der stad Bagdad aan te haalen, waren wel veele
dingen aan te merken; maar men vindt die in myne bejehryving. - In de nabuurschap
dezer stad bezag hy de uitgestrekte overblyfzels, welke men Nimrods Toren noemt, maar
door hem zo wel, als den overzetter, en wel te regt, dezen ontzegd worden; hoewel het
niemand ongeloovelykza! vinden, dat zy, in laatere tyden, tot andere gebouwen
gebruikten dus met deze vermengd worden. Van Bagdad ging de reis naar Moful. (Hoofd.
4.) Daar de reizen hier volgens uuren worden berekend, gelyk byna doorgaans in het
Oosten wordt gedaan; zo staat de overzetter in twyfel, hoe hy deze berekening moet
verstaan, maar meent eindelyk, dat het een afstandis van een uur, en dit is ook zo.
Volgens den byna altoos gelyken tred der Kameelen, Ezels en muilezels, naar welken
zig dan ook de paarden gemeenlykmoeten rbten, kan men twee uuren wegs op ééne
duitsche myl rekenen. Op dien weg zelv' kwam by door eene plaats, wier inwooners
meestal aanbidders van den Duivel waren. - Moful is (Hoofd. 5.) naar zyne berichten,
ééne der best gebouwde steden in Turkye, en geeft, volgens .de ongemeen uitgestrekte,
daarom heen leggende puinhoopen, het zekerste vermoeden, dat hier, eertyds, eene
ongemeen groote stad, en om dat men in deze streek van geene andere, daii Ninive
weet, ook deze hier gelegen moet hebben. Hier wierd den schryver door de Turksche
Overheid gevraagd, of hy met de Post, dan met de Karavaan wilde reizen? Dit komt den
overzetter vreemd voor, om dat hy met weet, ergens iets van eene Post in het Turksche
Ryk te hebben geleezen, en hy altyd van gedagten geweest was, dat men daar niet
anders, dan met Karavaanen konde reizen; denkt dus, dat die geene overëenkomst met
onze Posten hebbe, en 't mogelyk alleen Couriers waren, door welken zig de
Gouverneurs, op zekere tyden, nopens Staatszaaken onderregtten, welke dan,
ongetwyfeld, eene goede bescherming hadden, onder welke privaate Persoonen ook veilig
konden reizen. Dit vermoeden is echt.
Want de Porte, als mede de Opper- en Onderstadhouders van Provinciën en steden
zenden, geenen de Kapudschjy, deizen de Tschokahdars, of wel Janistaaren met hunne
opene bevelen, wel niet op bepaalde tyden, maar naar de omstandigheden, naar deze en
geene plaatzen, dikwyls alleen, dikwerf met eenige Janistaaren of Bedienden, welke,
overal recht hebben, niet slegts aan zekere plaatzen, maar ook elders paarden te
neemen, by aldien de hunne moede wierden. Zy zyn bykans. ook even zo veilig, als de
Couriers in Europa, om dat elk Bevelhebber voor hunne veiligheid moet instaan, en,
wanneer het in zyn District niet veilig is, door byzonder mede gegeeven bedekking
daar voor zorgen. Ives had 'er vooraf ook (bladz. 150) een voorbeeld van verhaald..
Hy bericht, (bladz. 21 o.) dat, Merdin en Nifibin wel in 't Stadhouderschap van Mosul
lagen, maar egter beide onder den Bassa van Bagdad stonden, welke haar ook haare
Onderbevelhebbers bestemt: waarby de overzetter de aanmerking maakt, dat ze, volgens
den Heer D. Busching, onder het Paschalyk Diarbekir stonden. Deze aanmerking schynt
echt te wezen, en moet wel by Ives eene drukfout wezen, want de legging op de kaart
beslist voor den Heer Büsching, en Ricaut meldt het insgelyks zo: ten ware, wegens
den handel met Persië, (het welk niet onmogelyk is,) de Bassa van Bagdad een
buitengemeene volmagt over die plaatzen mogt gehad hebben. - Nu ging de reis naar
Diarbekir (Hoofd. 6.) waarvan hy zo veel verslag doet, als dusdanig een, by 't kort
verblyf aldaar, gedaan kon worden. By de groote volks-menigte is daar, dergelyke. hy
mede van Bagdad en Mosul, meestal, naar het verhaal van de zig daar ophoudende
Roomsche Monniken, had opgegeeven, beschuldigt de overzetter de berekening derzelve
van onwaarheid, om dat hy ze al te groot vindt, en men geen zekere nopens de Turksche
steden kan hebben. Hieromtrent nu kan ik hem wel niet regelregt tegenspreeken; hy
bouwt ook op de geloofwaardige getuigenissen van. den Heer Niebuhr hieromtrent. Doch
ééne zaak mag ik niet verzwygen. De groote steden naamlyk, waarin de voornaamste
Bassas hunnen zetel veilen, zyn tegen alle verwagting volkryk, hoe woest ook en van
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menschen ontbloot, dikwyls, het platte land is, om dat ze op dit van de kleine
bloedzuigers en roovers te zeer gedrukt, en dan aangezet worden, tot de steden hunne
toevlugt te neemen; weshalven ook eene pest, hongersnood en dergelyke plaagen zo
ongeloovelyke slagtingen onder de menschen in dezelve maaken. — By Bir ging hy over
den Euphraat, en kwam zo te Aleppo. - Verder volge ik hem niet, uitgenomen men dat ik
zyn reisregister daarby voege, het welk mogelyk voelen niet onaangenaam zyn zal;
van Bafora tot Korna 75 mylen
—r Korna — Kota 91
Kota Dcwana 211 \
Dewana Uilla fa — Nilla Kirkoote 167 Kirkoote Arvela 54,
Arvela — Mosul 49 - _
Mosul. -— Nifibin 103 .,
Nifibin Arm 26
Ann Diarbakir 58
Diarbekir Aleppo 54 - j.
samen van Têri tot Aleppo 990 Engelsche mylen
Deze in die gewesten van het Asiatisch Turkye gedaane reis duurde van April tot
Septemb. 1758, en hy was, wegens de hitte, vliegen, muggen en andere Insecten, als
ook wegens de Arabiërs, Turken, en andere op dezen weg woonende volken, voor zoo
veele ongemakken blootgesteld,- en de reis ging met zo groote kosten gepaard, dat men
zig niet behoeft te verwonderen, wanneer zo weinigen ze doen. In de beschryving leert
men, even als in andere, omstandig, de bedriegelyke en geweldige ongerechtigheden,
die in Turkye, vooral in de van Constantinopel, Smyrna en Aleppo afgelegen plaatzen,
den reizenden worden aangedaan. Wie inmiddels de reis naar de gewesten van den
Euphraat en Tyger wilde doen; dien zou dit werk heel wél te stade komen, en het
verdient, met Otter vergeleeken, ja met hem gelyk gesteld te worden.
Petro Businello, Staats- en Gezandtschaps-Secretaris by den Bailo, historische
berichten van de regeerwyze, zeden en gewoonten der Osmansche Monarchie. Deze staan
in J. F. Zêbret (Hoogd.) Magazyn, ten gebruike der Staats- en Kerkgeschiedenis,
deel ??. bladz. 52-160. en deel 2, bladz. 107-232. Ulm?? enz. 8. (en zullen agter dit
werk, volgens des schryvers handschrift vertaald, geplaatst worden.) Zy bestaan uit
80. Afdeelingen, waarvan de eerste de inleiding uitmaakt, en de tweede van den
Stigter van den Turkschen (Mahomedaanschen) Godsdienst, als mede van de beweegreden
spreekt, welke hem tot de stigting van dien hebben aangezet. Men vind hier
daaromtrent eene goede natuurlyke verklaaring; schoon de dwaaling teffens, (welke ik
hier en elders, in dit werk voorkomende, by dat zelve nader zal melden,) voorkomt,
dat Mahomeds zogenaamd Testament in het Klooster op den berg Karmel gevonden, en het
Origineel in de Bibliotheek des Konings van Frankryk gebragt zy. In de derde
afdeeling toont hy, waarin de Godsdienst der Turken bestaat. By het gewag maaken van
de Bedevaart naar Mekka doet hy de zaak te kort, wanneer hy het getal der
Bedevaartgangers slegts op 50 of 60 duizend rekent, gemerkt bykans elke der drie
Hoofdkaravaanen op haar zelve alleen zo sterk is. Van den Beiram, de huwelyken en
echtscheidingen der Turken, hoe verre zy het bywyfschap uittrekken, en van hunne
zedelyke daaden handelt de vierde, en van de Dienaaren van den Godsdienst de vyfde
afdeeling. Hier wordt de Titel ingelast, welken de Sultan den Mufti geeft: "aan u, N.
N. die gy de wyste onder alle wyzen, in alle kennis onderregt, de uitmuntendste onder
alle uitmuntenden zyt; die gy u van ongeoorloofde dingen onthoudt; die gy de bron der
deugd en waare weetenschap, en de erfgenaam der Propheetische en Apostolische Leer
zyt; gy lost de vraagstukken des geloofs op; gy maakt de artikelen des waaren geloofs
bekend; gy zyt de sleutel tot de schatten der waarheid; het licht van twyfelagtige
Allegoriën; gy zyt gesterkt met de genade van den oppersten leidsman en wetgeever des
menschdoms! De 3, groote God verëeuwige uwe deugden! By het inkomen van den Mufti is
zeker eene drukfout; want daar dit op vier en een halve Venetiaansche Ducaat dagelyks
wordt gerekend, zo maakt dit niet twee honderd, maar twee duizend Aspers uit. Van de
Monniken-orden onder de Turken spreekt de zesde afdeeling. Hy verhaalt hunne
ongegronde grootspraak, in hunnen oorsprong te verheffen, maar merkt aan, dat ze niet
eer, dan onder Orchan waren ontstaan, welke uit dankbaarheid aan God en Mahomed
wegens de veroverde landen, Perzoonen aanstelde, die volgens vastgestelde regels het
gebed waarneemen, en de bedwonge volken zouden onderregten. Dit is wel zo; maar
nogtans hebben de Turken, waarschynlyk, 't monnikschap van de daar zynde Christenen
aangenomen. Van de Moskeën, haare inkomsten en voorrechten wordt ?? slegts kort, van
de voornaamste verdeeldheden in den Mahomedaanschen Godsdienst, afdeel. 8, en van
andere Secten daarin, afdeel. 9. gehandeld. Hier komt dat zotte tuig voor, het welk
byna alleen uit de regelregt tegen elkander over staande gevoelens van allerlei
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geloofs-artikelen ontstaan is. In de tiende afdeel., van het ongeloof der Turken,
verzekert hy, dat 'er onder hen Atheisten en Naturalijlen in menigte zyn, welke deels
wegens de kwaade gronden van hunnen Godsdienst, deels wegens de Godloosheid der
Christen- en Joodsche Afvalligen, twyfelaars aan, en lochenaars van alles wierden. De
Godsdienst der Turken, zegt hy in de elfde afdeeling, ruste eeniglyk op staatsinzigten, en wordt met deszelfs belang heel naauwkeurig beöordeeld. Zyne aanmerking,
dat de Turken, gestadig, meer en meer aan hunnen Godsdienst twyfelden, en zyne
daaruit afgeleide hoop op een goeden aanstaanden staat, laaten wy aan zyne plaats.
Dikwyls maakt hy Mahomed tot een Staatkundigen; daar hy zeker niets meer, dan een
Enthustast is. Met de ??de afdeel., gaat hy tot de burgerlyke regeering over,
spreekende mede van het Serail, deszelfs bewaaking en bevolking. Het getal van de
daarin zynde, omtrent 8 duizend menschen bedraagende, berekent hy dus:
Menschen by de sloetery 500
Bostandschi of tuiniers 2000
Baltadschi of houtkloovers 400
Blanke Gesneedenen 120
Zwarte Gesneedenen 300
Vrouwsperzoonen omtrent 430
Idschoglans, (Kamer dienaaren) 700
In de Keuken enz. ??00
Van de stoeteryen handelt de 13de afdeeling. Behalven de drie duizend paarden des
Sultans, zullen 'er nog wel even zo veele voor de Ministers in zyn, dewyl eenigen,
als de Kislar-Aga, by de drie honderd hebben. Buiten dat heeft men nog vier honderd
Keizerlyke muilezels, om de noodwendigheden aan te haalen. (Afdeel. 14.) Van de
Bostandschi en Baltadschi spreekt hy afdeel. 15. van de blanke en zwarte Gesneedenen;
afdeel. 16. van de kamers der Idschoglans. Zo veel mogelyk is, wierden daar toe
Christen-kinders genomen. — Van de wyze, op welke men de jonge lieden in 't Serail in
de weetenschappen onderwyst, handelt afdeel. 17. Daartoe brengt hy het leezen en
schryven van het Arabisch en Persisch; het leezen der Historien, inzonderheid van
hoogdravende Romans; het bestudeeren van den Koran; de Dichtkunde, het Muziek, en wat
schilderen. Van de Stommen en Dwergen, (afdeel. 18.) 'tGetal der eersten was, in zyn
tyd, by de veertig. By de beschryving der vertrekken des Harems (afdeel. 19.) meldt
hy, dat de Sultans zelve de dierlyke wellust paaien moesten stellen, en het hen
slegts, by plegtige gelegenheden, vrystond, eene nieuwe vrouw tot hun bedgenoot te
neemen, vermids de schikking van den Hofstaat eener door den Sultan bezwangerde vrouw
te veel onkosten eischt. - (Afdeel. 20.) Van de neiging, welke in 't Serail tusschen
perzoonen van eenerlei geslacht heerscht. Heel omzigtig wordt gesproken van de stomme
zonden, die daar niet slegts, maar ook in't gansche Turksche Ryk in zwang gaan. Van
den eersten Visier en deszelfs Kiaja. (afdeel. 21.) Dit laatste woord is overal,
verkeerd, Chiafa gedrukt, even als men meer dergelyke feilen in andere woorden by de
afdeel, vind by de Visien der Bank, den Bef ter Aar enz. In de it afdeel, merkt hy,
by de burger]yke regeering en de goede orde in de stad Constantinopel, aan, dat de
regtbanken met veel meer zaaken moesten overlaaden worden, zo niet de verscheide
natiën onder zig zelve haare geschillen, door haare Primaaten en ingevoerde
gebruiken, beslisten. In de volgende af deeling, van de natien, welke als onderdaanen
des Sultans te Constantinopel woonen, de Jooden en Christenen, Wêerspreekt zig de
schryver zelf. Hy beweert, dat de eersten, welke hy op 20 duizend huisgezinnen schat,
de talryksten waren. Ditzelfde zegt hy, vervolgens, van de Grieken: ten ware men, en
zo verviel alle strydigheid, de laatsten, ten opzigt van de overige ChristenGodsdienst-partyen, voor de talryksten moeste houden. In de overzetting of in den
druk is de misslag begaan, dat het Kwartier der Grieken te Constanr tinopel Feuer
genoemd wordt, daar het Fener van een wagtvuur betekent. Van de stads wetten en het
handhaven des rechts wordt in de 25de afdeel, gesproken, even als van de Ryksampten
in de 26. Na dat hy hier had aangemerkt, dat elke Bajfa, by de vyf duizend Afpers
vastgestelde inkomsten, ten tyde van oorlog verbonden is, éénen Zoldaat voor het
leger te leveren; zo maakt hy 'er de volgende lyst van, welke, over het algemeen
genomen, echt is, doch waarby ik in de Noten zal opmerken, waarin Ricaut van haar
verschilt. Op dezen gaa ik hier byna meer aan,. om dat hy de getallen niet met
cyferletters, als Businello, maar met woorden, gelyk ik ook doen zal, uitdrukt:
hoewel dit na oorlogen, wanneer Provinciën gewonnen worden, of verlooren zyn gegaan,
veranderd kan worden, en dit is de reden, waarom Ricaut zelf, by beide gelegenheden,
wanneer hy hiervan handelt, zig niet altoos gelyk is, te weeten Soek I. Hoofd. 12. en
Boek III. Hoofd. 3.
A. Beglerbeg, die hunne inkomsten uit hunne stadhouderschappen trekken.
j. in Afi'è.
Bassim* drie heeft on-1 jaarlyksche inkom- levert in oor#17820101
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paardestaar- der zig sten aan Atpen logstyden
ten. Sand- 2oo Zoldnaschakken I ten'
1) van Nato- veertien \ ééne millioen Hè', (woont te Rutajaij
yanW zeven zes honderd zestig honderd
r,L Huizend (a) twee en dermanme (te ciuuum
V "\ tig.
KogntO 3) van
O) Ric. zes honderd zestig duizend en vier en zeventig.
f snT"egemien I eene milIioen en tweehonderd
behroïMe- | twee maal honderd en veertig
fopotamie, I duizend (£)
(te Diarbekir, eertyds
Amida.-)
övwGroot zes negen honderd honderd en
Armenië' (te duizend Sivai).
5DamascuS\ tien eene mi-Hoen tweehonderd
6) £OT, a veeraen eene millioen, tweehonderd
j (O tweemaal honderd en veertig, duizend, 00
7) Van of veertien eene millioen, een twee honderd Medle' honderd, twee en zes en
twin.
dertig duizend,(0 tig.
8) ƒ#/;(ƒ). negen negen honderd, honderd vyf
I vyf en twintig en tagtig.
| duizend, (g)
9J Aleppo | negen() eene millioen (/) J tweehonderd
(b) Ric. eene millioen, tweemaal honderdduizend, zes honderd en zestig. (0 Ric elf,
00 Ric, eene millioen, twee honderd duizend, zes honderd en zestig.
(O Ric eene millioen, een honderd twee en dertig duizend, twee honderd en negen.
(ƒ) Is waarschynlyk, wat by Ricaut Tschildir wordt genoemd, aan de grenzen van
Georgië, omtrent Groot Ar. vtenië.
O?) Ric. negen honderd twintig duizend. (h-) Ric. Zeven.
00 Ric. agt honderd zeventien durend, zeven honderd en twee en zeventig,
loZittaQt) vier | zes honderd, der- honderd zes
(w) j tig duizend (/) en twintig.
11 Tripoli di vier agtmaal honderd honderden
Soria. duizend, zestig.
\2)Trebifon- vier C») zeven honderd, honderd zevyf en dertig dui- ven en veerzend (0) tig.
13) Kan zes agt honderd en honderd vier
twintig duizend en zestig.
00
14) Moful vyf zes honderd een honderd ze?
en tagtig duizend en dertig.
(*) Waarschynlyk is dit by Ricaut Marasch, aan den Euphraat tusschen Mefopotamië en
Aleppo, de -aan den berg Amanus gelegen hoofdstad eener Provincie van denzelfden
naam.
(/) Ric. zes honderd agt en twintig duizend, vier honderd en vystig.
(jn) Ricaut voegt hier nog by:
Scheherezul in Afyrië, de hoofdstad van Kurdislan, van ttdnög Sandschakken, en eene
millioen inkomsten.
Lamica op Cyprus, van zeven Sandschakken en vyf maal honderd duizend, zes honderd en
vystig Aspers. 't Eerste is, waarschynlyk, in een' oorlog met Persië, verloo"ren
gegaan,
(») Ric. rekent geen' eenen.
(e) Ric. zeven honderd, vier en dertig duizend, agt honderd en vystig.
(†) Ric. agt honderd en twintig duizend, zes honderd en vystig.
(?) Zes honderd een en tagtig duizend, zes en vystig;.
15) Urstf(r) | zeven I agt honderd tagtig I honderd ze?
I, duizend (Y) 1 en zeventig.
II. In Europa (†).
1) van Ru- vier en I een millioen hon- I tweehonderd melië woont twintig. derd
duizend As- en twintig, te Sophia. pers
#17820101
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2) van Bos. agt eene millioen agt drie honderd
maal honderd dui- en zestig. zend. («)
3) De Kapi- dertien negen maal hon- honderd en tein-Bafa. dertl duizend. (V) tagtig.
4) Belgrado. zes agt maal honderd honderden
duizend. zestig.
5) Morea dertien negen maal hon- honderd en
derd duizend. tagtig.
6) Choczim vier zeven maal hon- honderd en
derd duizend. veertig.
7) Bender drie agt maal honderd honderd en
duizend. zestig. S) Kandië. elf negen maal hon- honderd en I derd duizend. | tagtig.
$0 Km
(r) Dit is waarschynlyk Rica by Ricaut.
CO K-Ic- zes honderd, tagtig duizend. Businelloschynt, naar de berekening der
Zoldaaten, welke Ricaut geheel heeft weggelaaten, en volgens welke één Zoldaat op yyf
duizend Aspers gesteld moet worden, gelyk te hebben.
(0 Veele van deze heeft Ricaut niet; daarentegen heeft hy nog Paschalike te Ofen,
Temeswar eiiz. welke het Huis Oostenryk wêer in bezit genomen heeft.
(ti) Ricaut bepaalt hier geene somme.
Cr) Ric. agt honderd, vyf en tagtig duizend.
g-) Karna vyf zes honderd vyf- honderd en
tig duizend. dertig.
10) Retimo vier zes maal honderd honderd en
duizend. twintig.
,0 Silislrië zeven zeven honderd honderd en '
vystig duizend. vystig.
Nidiri I zes zeven maal hon- | honderd en
QViddUi) derd duizend. veertig
13) Negro- twee vyf honderd dui- honderd.
'me. zend- I
14) Lepatitè vyf vier honderd, vyf- j negent.g.
tig duizend. |
B. Sandschakken, (y) die uit de Rykskas worden betaald.
1) Kairo \ zestien zestig duizend du- vyf honderd.
caaten (s)
f Babylon tweeën eene millioen, ze- drie honderd
twintig ven honderd dui- en veertig, zend Aspers.
3) Bajjora vier zes honderd dui- honderd en
zend Aspers. tien.
Gevolglyk waren in het geheel Bafas 32 7 welke zrimen
Sandschiakken 281 3 op hunne kosten, in oorlogs-tyd 597* man moeten leveren.
Elk van zulke Stadbouderschappen heeft zyn' eigen Mufti, Reis-Effendi, Grootschatbewaarder,
j) BusiNElLO zegt wel zo; maar het moet Bcglerbegs wezen.
O) Ricaut heeft blykbaar mis, wanneer hy zesmaal honderd duizend ducaaten stelt.
der, Janistaaren-Aga en Spahilar-Aga. In de 2;ste Afdeeling wordt van den en de
rcgeenng te Kairo gezegd: dat ze door de 24 Beys in het land en het oproerig volk
zeer wierd bepaald. By de regeering over Wallachië (af. deel. 28.) merkt hy aan, dat
deze Provincie, voormaals, zestig duizend Piasters gaf, maar sedert 1665. leveren
moet 1) den Sultan twee honderd dertig duizend (a) Piasters, i5 duizend Ukken honig,
en negen duizend Okken wasch; 2) den Groot Vister vyf duizend Piasters, als mede een
Sabelpels; 3) deszelfs Kiaja vyf honderd piasters, en een evenzulkenPels; 4) den
.Groot-schathewaarder vyf honderd piasters; (T) den Kislar-Aga, twee duizend
piasters. Mol davië (Afdeel. 29.) heeft het niet veel beter ' Toen Mahomed II. het
cynsbaar maakte, betaalde het slegts twee duizend piasters, naderhand agt duizend.
Maar, na dat het geheel onder het Osmansch jok gebragt is, betaalt het 1) den Sultan
honderd en zestig duizend piasters, (c) tien duizend Okken Wasch en even zo veel
honig; 2) aan het Tuighuis 600 ponden

13220

(a)
wel
(b)
(c)

13160

13165

13170

13175

13180

13185

13190

13195

13200

13205

13210

Ricaut zegt: honderd en dertig duizend; maar betuigt tefFens, dat IVMacHië en Moldavië nog
eens zo veel moesten geeven, dan bepaald ware.
Ricaut voegt'er nog by: en een Sabelpels.
Ric. stelt slegts zestig duizend, maar heeft voben* alle omstandigheden mis.

den zwavel, duizend drie honderd en twintig Okken Wasch, 500 offenhuiden, en even zo
#17820101
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13225

13230

13235

veele stukken kanefas tot kleeren voor de slaaven op de galeyen; 3)den GmouVistervxi
duizend piasters en een Sabelpels, 4) deszelfs Kiaja vyf honderd piasters; 5)
deszelfs Schatmeester (d) vyf honderd piasters. De 30 afdeeling handelt van de
Tartaaren en Bondgenooten der Porte op de Barbaarsche kust. Onder de cynsbaare natiën
des Turkschen Ryks rekent by ([afdeel. 31.) de Georgianen, Mingreliërs en Ragusers.
Van de twee eersten krygt de Porte Slaaven; den laatsten komt de Turksche
bescherming, alle drie jaaren, omtrent 16 duizend Venetiaansche ducaaten te staan. By
de huishouding des Turkschen Ryks, deszelfs openbaare Kassen, en de perzoonen, het
bestier daar-. Over hebbende, {[afdeel. 32.) betuigt hy, hoe moejelyk het zy, om 'er,
wegens den verregaanden hoogmoed der Turken, iets zekers van te weeten. Den Mirl of
de Ryks-kasse en hunne jaarlyksche inkomsten berekent hy (afdeel.
33-5 dus:
Het gewoone hoofdgeld drie millioenen piasters.
Zoutmynen en visschery drie Verhuuringtn, verpagtingen,
Contributie van Ampten twee —
(d) Ricaut verstaat daar door, en zekerlyk beter, den Ryk.-Schatmeester of Destetdar

13240

13245

13250

13255

Uit de openbure goederen twee millioenen piasters.
Uit de Tollen Vyf. ., '
Uit de overige inkomsten omtrent vyf,
dus 20 millioenen piasters.
De Haf na of kassë des Grooten Heers brengt wel even zo veel op, zonder de uitgaave
van den Miri te hebben, en bestaat uit de schatting van Kairo, Waüachïè, Moldavië,
Ragusa, de verbeurd verklaarde goederen der Baf as, inkomsten wegens ervcnissen, de
geldboeten, de bergwerken van Erzerüm, Diarbekir enz. (e) De volgende zes af
deelingen gaan over den Handel, als de 34 van den Turkschen. Wolocken zal Volikèn,
een soort van vaartuigen, maar Echim-Bassi den eersten Arts, Hekim Bafelh betekenen.
Den Vcnetiaanschen handel stelt hy als zeer vervallen, maar ook de middelen voor, om
hem wêer te doen bloejen. De Handel der Franschen is, (gelyk hy nog is,) de sterkstc;
maar die der Engelschen en Hollanders niet meelde voorheen zo bloejende. De Russische
is voor Rusland, vooral ten opzigte derpeltery, zeer voordeelig; de Duitsche kan,
wegens de
(e) Kantemr bericht, dat in zyn' tyd, in elke van beide slegts veertien millioenen waren
ingekomen; des hadden de Turksche Keizers de kunst zo goed verstaan, om door belastingen hunne
inkomsten te vermeerderen, als andere Vorsten.

13260

13265

13270

13275

13280
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vragt der Waaren, nooic groot worden. Der Zweden handel met yzerwerk wilde niet veel
zeggen, en is meer eene Levantsche scheepvaart; die der Napelschen bestaat in
kleinigheden. Hy komt (afdeel. 40.) tot de oorzaaken van het verval der Oeconomiein
het Turksche Ryk. Dezen vindt hy 1) daarin, dat de Europeërs voor gewerkte Waaren en
Diamanten veel geld uitvoeren. Hoofdzaaklyk had hy moeten melden, dat de meeste
lands-produ&en, als zyde, geitenhair, boomwol, wolle enz. ongewerkt uitgaan.
2) Om dat de regeering meestal in handen-der Gesneedenen is, die al het geld in 't
Serail trekken, daarentegen weinig uitgeeven, waardoor dus de circulatie daarvan
onder het volk ophoudt;
3) om de ongelukkige oorlogen. — Hierop volgt, met de *t«è af deeling, de krygsstaat
der Turken. Na eene algemeene inleiding beschryft hy (afdeel. 42.) de Topschi en
Kumbaradschi. De eersten zyn de Artilleristen, de laatsten de Bombardiers. Beider
getal zoude 18 duizend man zyn, maar zy waren in verre na niet voltallig. De drie
volgende af deelingen over den Zeestaat, de Turksche schepen en hunne bouwwyze gaan
met de aanmerking verzeld, dat het by den scheepsbouw ongemeen bedrieglyk toegaat,
dewyl de Opzieners en bouwlieden, by voorb. de yzeren nagels verdonkerden, en 'er
houten in sloegen. Van het Tuighuis te ConJlantinopel handelt de 4611e afdeeling. De
Turken hadden alles, wat tot den scheepsbouw behoort, met weinig kosten, als hout,
yzer, zeildoek, touwwerk enz. maar alles verviel. Doch zy hadden eene helpende
Zeemagt. (afdeel. 47.) Zy kreegen tien schepen van de Barbaarsche kusten, en 24 van
Egypten, welke als Koopvaardyschepen,in tyd van vrede, wierden gebruikt, maar alle
voor schepen van vystig stukken kanon en 600 man konden doorgaan. De fanistaaren, (48
afdeel.) welke in Constantinopel leggen, schat hy op dertig duizend. De Mekterst,
Bostanschi, Leventi en Seradsche worden in de 49'k afdeeling beschreeven. De eersten
zyn bestemd, om het Leger op te breeken, de tenten weg te neemen en te vervoeren, en
zouden zes duizend beloopen; de laatsten zyn deZoIdaaten der Bassas, moeten in
oorlogstyd op de bagagie agt geeven, en maaken als het corps de referve uit. De Spahi
volgen in de 50 afdeeling. Zy hebben van hunne oude Waardigheid, die ze dikwerf
misbruikten, zeer veel verlooren. Onder dezen wierden ook de Zaim en Timarioten
#17820101
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begreepen. (Afdeel. 51.) Zy konden als de leen-militie worden genoemd, om dat de
Leenheeren verpligt waren, naar gelange hunner inkomsten ook manschap te leveren. De
eersten hadden, jaarlyks, inkomsten van 20 duizend tot 99 duizend zegen honderd en 99
Aspers;
de laatsten deels van drie duizend tot vyf duizend negen honderd negen en negentig,
deels Van zes duizend tot 19 duizend 9 honderd negen en negentig. De eersten moesten
tegen vyf duizend (want 500 is eene drukfout) Aspers een wel bereedën, de laatsten
tegen drie duizend, (ook hier is 300 eene drukfeil) eenen gemeen bereeden ruiter
Rellen. De somma daarvan bedroeg honderd een en dertigduizend, 9 honderd en 64 man.
De Dschedschi (afdeel. 52.) waren, in het begin, slegts een föort van wapenfmeden, en
630 man sterk geweest; maar dienden thans als de voornaamste Spahi, en zouden 30
duizend man sterk zyn, hoewel zy het in verre na niet waren. De Segbani moesten door
de Bas/as worden geleverd, en kwamen naby de Dragonders. De Mukladschi waren de
Bedienden der Officiers. Daaruit wordt dan, afdeel. 53- de volgende rekening der
troepen opgemaakt.
Voetvolk
Janistaaren, 16 2 kamers, elke op 700 man, 113400
Toppedschis, —
Kumbaradschi, ' 2000
Bostanschi, — 12000
Mekterfi, — — 6000
Seradsche, — - 6000
Militie van Kairo, —3000Leventi, —— 32000
Zeetroepen. — — — Ig000
Summa 207400
Ruitery.
Spahi, IOOOo
Zaitn en Timarioten,. 132054
Dschedschi, l8ooo
Segbani,. 40Qo
Mukladschi, -— .—. 6ooo
Fry willigen, 1ooo
Tartaaren, (hoewel ze, billyk, 100000
moesten leveren, — 60000
Summa 240054 Voetvolk en ruitery maakten dus 447454 man uit; maar hiervan gingen, ter
bezettinge van Constantinopel en andere plaatzen, by 120000, en ter bemanninge der
schepen by de 50000 man af. Het staatkundig Stelzel der Porte (af. deel. 54.) was
zeer veranderlyk. Ten opzigte der Staats-ecconomie (afdeel. 55.) was de Staatkunde by
de Turken zonderling. Men liet de Familien, door hét recht van ervenis des Grooten
Heers, verarmen, en ontnam den Bassas de in hunne Provinciën afgeperste goederen, en
zond hen of in ballingschap, of worgde hen. Daardoor wierd het land in onderdanigheid
gehouden, en de magt der Familien heel voorgekomen. Wat betreft de Staatkunde ten
aanzien van het Staatsbewind, (afdeel. 56.) zo heerschte eene algemeene veinzing.
Dehoogste Staatsbedienden waren als slaaven opgetrokken, diegeenen aanhang kunnen
maaken, maar voort worden verhaten. By hunne Staatkunde, ten"opzigte van den oorlog,
(afdeel. 57.) merkt hy aan, hoe dat ze overal hunne Zendelingen hielden, of
uitzonden, en daartoe hunne ingebooren onderdaanen onder Christenen en Toeden
gebruikten, door wien ze zig omtrent alles zonder kosten lieten onderregtem Verlooren
zy een' slag; dan Wierd den Generaal de schuld daarvan gegeeven. Na eene verovering
der Provinciën zogten zy j voort, vrede te maaken, en ze van haare ingebooren
onderdaanen te ontvolken, om ze met Mahomedaanen te bezetten. Voor de Militie hadden
zy de grootste agting, en de Groote Heeren lieten zig op haare registers inschryvem
De Porte zorgde inzonderheid voor dè levensmiddelen, waarvan Constantinopel voorzien
kon worden. De wetten waren zo ingerigt, en wierden zo gehandhaafd, dat 'er de magt
van den Monarch door ondersteund, maar de onderdaanen onderdrukt, en de schatkamers
verrykt wierden. Dit wierd door de in zwang gaande valsche getuigenissen, en
willekeurige magt derRegters ligt in 'twerk gesteld, en deze wierden ten laatsten ook
uitgeschud. Zy hadden hunne Staatkunde, ten opzigte der straffen, (afdeel. 60.) welke
schielyk en wreed zyn; als mede der belooningen s (afdeel. 61.) welke, de Eerampten
uitgezonderd, in kleinigheden, als een Pels of Sabel, bestaan, en egter als
geschenken des Hemels wierden aangemerkt. Daar dus (afdeel. 62.) de natuur der
Turksche Staatkunde uitkomt op de ondersteuning van des Sultans magt, de
onderdrukking der onderdaanen, en de verryking der schatkamers; zo bediende men zig
daartoe van de onderdrukking der Familien, de vernietiging van het natuurlyk recht
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der ervenisse, de verwisseling der Staatsbedienden, en schielyke en strenge straffen.
In de volgende 10 Afdeelingen stelt hy de denkwyze der Porte omtrent Persië voor; —
omtrent de Mogoler en Ushecken; — omtrent Moscövië; — Pruissen en Zweeden; (van beide
zogt zy voordeel tegen Moscovië te trekken,) — omtrent Polen, het welk zy enkel
agtte, om 'er .de Russen door te bepaalen; — omtrent het Huis Oojlenryk, het welk
voor haar, vooral, wanneer de Keizerlyk-e Waardigheid, en dus de veröeniging met
Duitschland daarby ware, geducht is 5 omtrent Frankryk, Engeland en Holland. Met
Spanie was, in een zeker opzigt, eene verouderde vyandschap; Napels agte zy, om dat
dit met Spanie en Frankryk zo naauwe gemeenschap heeft. Op Vmetië komende, laat hy,
natuurlyk, eenigen nationalismus blyken. Ten opzigte van de vredes-trastaaten en
verdraagen met vreemde Mogendheden, (afdeel. 73-) g°Id by de Tur' ien'die Godsdienststelling, dat zy ze niet alleen konden, maar ook moesten breeken, wanneer ze daardoor
hun Ryk vergrooten, en hunnen Godsdienst konden voortplanten. Zy hadden 'er ook,
menigmaal, gebruik van gemaakt, vooral, wanneer ze de voordeelen duidelyk vooruit
zagen. De laatste 7 af deelingen raaken de buitenlandsche Gezandten aan de Porte.
Deze eert zy als Reprefentanten hunner Hoven, maar merkt ze ook teffens aan als
pandsmannen der trouw, waaraan men zig in oorlogstyden, als anderzins moet houden. Hy
verhaalt de plegtigheden, by den uittogt van een gewoon Gezandt der Republiek Venetië
te Constantinopel voorvallende; - eene Eer, welke zy, wegens een oud gebruik heeft;
voorts de Audientien by den Groot Visier en Sultan, en de omstandigheden by het
overgeeven der geschenken, inzonderheid der geene"welke de Venetiaansche Afgezandten
den Keizerlyken Plarem laaten behandigen. De noodige kundigheden van een' aan de
Porte refideerenden Gezandt, en de vereischte regels, hoe zig te gedraagen, maaken
het slot van dit werk, het welk, zekerlyk, 't uitvoerigste en naauwkeurigste in zyne
soort is, en den geenen niet genoeg kan worden aangepreezen, welke willen weeten, met
welke oogen een Staatkundige het Turksche Ryk beschouwd hebbe. Ik heb my by de
beoordeeling en uittrekzels daarvan, met voordagt, zo lang opgehouden, om dat myn
werk zelf daar door menige goede byvoegzels krygt, en ik by andere des te korter zal
zyn.
Observations fur le Commerce é? fur les arts d'une part ie de VEurope, de VAsie cfc.
par Jean Claude Flachat, 2 Tom. a Lion, 1766. 8. De plaaten verbeelden meestal
Machinen, maar zyn klein en gansch niet fraai. — De schryver reisde door Frankryk,
Italië, Duitschland, Hongarye, en Wallachie, beginnende eerst bladz. 377, van
Constantinopel te spreeken. — Bladz. 383. verzekert hy, de voormaalige St. Sophiekerk wel gemeeten, en haar omtrent 213 voeten lang, en 150 voeten breed (*) te hebben
bevonden. Tot bladz. 490. schryft hy enkel waarheid nopens de Turken. — Bladz. 491.
wordt Reland te onrecht Ecclefiastique Suedois genoemd. - Bladz. 518-562. komt de
geheelêjj tusschen Frankryk en de Porte geslooten Ca(*) Dit is, zeker, veel te weinig. Grelot zegt: " elle" a de long en dedans quarante deux
toiles fur trente-huit" de large. "Dit waren (de Toife tot zes voeten gere kend,) 252 voeten
voor de lengte, en 228 voor de breedte. Gii.l, in zyne Topogr. Constant. Ub. 2. cap. 3. stelt
de uiterste hoogte van binnen op 140, de lengte op 240, en de breedte op 230"voeten.

pitulatie voor. Van deze zyn de vredes-tractaaten met andere Christen-mogendheden
niet, dan Copyen. Wat hy, by het einde des eersten deels, raakende de waarzeggingen
schryft, die in Turkye niet heel vreemd zouden zyn, is voor zyne rekening. Elk neemt,
naar zyn byzonder begrip, dergelyke dingen of aan, of gelooft ze niet. - In het
tweede deel komen omstandige vernaaren en aanmerkingen nopens de regeeringen van
Mahmud en Osman voor, waarvan de eerste in zyn' tyd stierf, en de ander deszelfs
opvolger wierd. Deze zyn voor de Historie dier tyden en heimelyke Hof
onderhandelingen heel bruikbaar, dewyl hy 'er, als Basserian-Baschi (voornaam
onderhandelaar) van den Kislar-Aga, wél in ervaaren konde zyn. Uit hoofde van dien
post had hy eens gelegenheid, het Serail van binnen te zien, waarvan hy bladz. 164224. zo veel meedeelt; als hy in het geheugen kon behouden. Want het wierd hem niet
toegestaan, by de bezigtiging iets op te schryven, veel minder af te tekenen. In de
overige bladzyden tot het einde toe breidt hy zig uit over andere onderwerpen, als
over waterleidingen, den handel van Frankryk met Turkye, het verwen der boomwolle
enz. waarin ik wel niet kundig ben, maar egter uit verscheide omstandigheden moet
oordeelen, dat 'er veel nutte dingen voor Kooplieden der Commerciecollegien van
andere landen in voorkomen. Zyn voorgeeven, dat Mahomeds graf te Mekka, en de bron
Zetnzem daar op eene openbaare plaats zy, is ongegrond. Anders heest dit boek de
stempel der waarheid, al is 't, dat uit den Titel niet voort blykt, dat het eene
reisbeschryving is, en de aanmerkingen daarin slegts by gelegenheid gemaakt worden.
Voor my is de beschryving van 't Serail van binnen merkwaardig, en ik denk 'er eene
gaaping in myn werk mee te vullen, en teffens myne leezers vermaak aan te doen,
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wanneer ik 'er het voornaamste uit mededeele; gemerkt ik het, om verscheide reden,
voor het echtste houde, wat wy 'er, tot dus verre, van weeten.
Men gaat in den derden Hof, of 't derde Plein door een zeer uitsteekend Portaal.
Zestien pylaars van porfiersteen versieren het aan weerszyde. Het verwelfzel is sterk
verguld, en met eenigzins verheven bladen en bloemen beschilderd. Hier vindt men twee
vertrekken. Zyn de deuren geslooten; dan zyn de blanke Gesneedenen zo veilig, dat ze
eene belegering konden uithouden. Uit hunne vensters zien zy alles, wat op het tweede
en derde Plein omgaat. Dit is niet zo zeer wegens zyne grootte, als wel de daaraan te
kost gelegde sieraaden, het fraaiste. De muuren zyn met plaaten van porphiersteen en
ander uitgeleezen marmer bekleed, waarop men een groote menigte van Turksche
opschriften met gouden letters ziet. De vloer is byzonder, wel van marmer, maar met
streepen uitgehouwen, op dat de paarden niet mogten uitglyden. De Gezandten gaan
hiervan naar de beroemde Audientie-zaal des Sultans.
Deze bestaat in eene open gaandery, welke verguld, en met beeldhouwers- en
pleisterwerk wél voorzien is. Pylaaren van onschatbaare waarde maaken het voornaamste
sieraad dezer vry staande Zaal uit. Zy is vierkant, en overdekt met een grooten
koepel, welke in een lang verguld spits uitloopt, waarop een halve Maan staat. Des
Sultans Throon is waardig, gezien te worden. — De buiten-vertrekken, hoven en tuinen
geeven, in de daad, door hunne uitgestrektheid, het Paleis van een grooten Vorst te
kennen. Doch, wanneer ik 't groot getal van kostbaare pylaaren, en eenige andere
overblyfzels der pragt der Oostersche Keizers uitzondere, dan ziet men geene
meesterstukken van verscheide kunsten. Deze zouden zig hierby als hebben kunnen
uitputten, zo de Sultans meer smaak hadden gehad. — De Audientie-zaal zoude heel vry
leggen, zoo ze niet, aan de ééne zyde, met de tot haar leidende Gaandery ware
verëenigd. De Zaal Sefer-Oda, alwaar zig de Trawanten des Sultans ophouden, is ter
regte hand aan het einde des Pleins. Het voorste gedeelte van een gebouw, het welk
door meerder groote pylaaren van porphiersteen wordt gemaakt, verhe??t de pragtige
vloer, waarheen men langs een groote marmere trap komt. Het leidt tot eene ruime
zaal, om welke twee Gaandereijen loopen, die op vierkante balken rusten. De Seferli
slaapen daar op eenen een hand breed hoogen Sofa. 's Morgens rolt elk zyn matras op
de plaats zamen, welke hem is aangeweezen, en maakt ze met het laken en de deken aan
den muur vast. Onder den Sofa is eene Kas, waarin zy hunne beste zaaken kunnen
wegsluiten. — Zy gaan byna altoos onder de pylaars der Gaandery wandelen, om wagt te
houden. Yan daar komt men in een bad. De Hasne of Keizerlyke Schat is, aan dezelfde zyde, oostwaarts, en op eene vloer, aan
wier einde de eerste der twee deuren is, welke men zorgvuldig sluit, wanneer de
Hasne-Kiaja de geldsoorten aftelt, en zyne rekening doet. — Men bezigtigt die eerst,
telt en weegt ze, vóór dat men ze in den grooten zak werpt, waarin vyf duizend
Zechinen gaan. — Dan wordt 'er het zegel op gedrukt. — Die Hafne bestaat uit zeer
veele Kamers. Daar zyn veele onder den grond, welke haar licht door vensters krygen,
die men van de zyde der Zee opent. Men bewaard 'er alles in, wat niet door vogtigheid
beschadigd kan worden. Maar in de vertrekken, met den grond des Serails gelyk
leggende, ziet men op planken in verscheide afdeelingen, ofwel inkassen, stoffen van
allerleie soorten, vaten van onëindige waarde, ruwe en verwerkte steenen; met één
woord, des Keizers grootste kostbaarheden. Een verhaal daarvan zou te wydloopig
vallen, en ongeloovelyk voorkomen.
De werkplaatzen der Juweliers is naby de Hafne, en byna naast het voorhof. Zy zyn
zeer werkzaam. Men betaalt hen dagelyks. Voor elk stuk ontvangen zy, naar gelange van
de daaraan besteedde moeite, eene belooning.
Een steil opgaande onderaardsche gang leidt tot de Zaal der blanke Gesneedenen, wien
ook het bewaaken der deure is toebetrouwd. Vóór dat men in de Allee komt, welke twee
fraaije bloemstukken van elkander scheidt, treft men een kleine, zeer fraaije Moskee
aan, wier koepel met lood bedekt is. Twee latwerken zyn in dezen gang naar de Allee.
Het uitzigt is hier bewonderenswaardig; want dit ligt op hooge Terrassen, waarvan men
over de Zee en de Asiatische kusten ziet.
De Bojianschi houden de wagt aan de deur, welke tegen over den onderaardschen gang
is; zy hebben ook daar hunne wooning, even als de blanke Gesneedenen aan den gemelden
gang in de vertrekken, welke men boven dezelven en ter zyde heeft aangelegd.
Vervolgens gaat men op de plaats der steenen pylaaren naar beneden. De Chafz-Oda
(Kamer van des Sultans lyfknegten) en de kamers des Seliktar zyn aan het einde van
één der twee vooraf gemelde bloemstukken, en tegen over de Zaal van de Seferli. Zy
zyn niet verre af van den nieuwen Kiosk, welken Mahomed V. voor de vermaaken in de
Lente liet aanleggen. Hy is naby den grooten stadsmuur. Men betreedt, op gelyken
grond, de bloemstukken, die hier met ongemeene zorg worden onderhouden, om dat zy
tegen de voornaamste vertrekken van het Serail uitkomen.
De groote vierkante Kiosk wordt van verre zigtbaar, en schynt zig uit het midden van
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bloemen, oranje- en andere boomen te verheffen. Hy is de fraaiste van allen, en als
op een bolwerk met twee vleugels gebouwd. De koepel rust op geschilderde houten
pylaaren. De deur is naar het zuiden; de andere zyden zyn met glazen vensters
voorzien. — De Orangerie is beneden aan den muur ten noorden. — Het water loopt in
overvloed van den boven-tuin daarheen in eene kom van oud marmer, die ongemeen
kunstig is uitgehouwen. Ik kome terug tot de deur, waar de blanke Gesneedenen de wagt
houden, en waarvan men tot de Kamers van de zwarte Gesneedenen en den Kislar-Aga
komt. De Moskee der Chasz-Oda heeft geene andere versiering, dan een fraai Tapyt op
den grond. Zy legt westwaarts aan den grooten muur. De Idschoglans hebben hunne
wooning in dezen hof, doende hun gebed in dezelve. De Sultan gaat 'er ook zomwylen
heen, wanneer het regenagtig of koud wêer is.
Hier is, tegen over de vloer voor de Hasne, een bedekte gang met pylaaren van
granitsteen, welke als een grondslag en ondersteuning van een groot gebouw dient,
waarheen men langs een fraajen marmeren trap opklimt. De ingang is van de westelyke
zyde. Omtrent de Moskee treed men in eene wyde met marmer belegde voorkamer, alwaar
uit eene fraaje Kom veele fonteinen springen. De Seliktar, de Rikiabdar Aga en de
Tschoadar-Baschi bewoonen de vertrekken in de eerste verdieping, welke op het groote
Plein zien, en de Kaffedschi-Bassi die opene, welke daar onder naast den grooten trap
is. In de kassen des binnen-muurs, waar door de pylaaren zamen worden verëenigd,
bewaard men de klêeren, kleinodiën, paardetuigen, en in het algemeen alles, wat tot
de gewoone plegtigheden dient, en niet anders, dan met moeite, en zelfs gevaar, in
den??to gebragt kan worden. Wanneer men den hoek voorby gegaan is, welke de westzyde
des Pleins uitmaakt; dan ziet men de groote deur van de Chasz-Oda waar door de Sultan
in den Harem gaat. Aan elke zyde zyn twee, een' voet boven den grond des Pleins
verheven, en met fraaje vierkante steenen belegde Terrassen, alwaar zig de Heeren en
Bedienden des Hofs ophouden, dewyl ze niet verder mogen komen.
De gebouwen, het voorste gedeelte der noordzyde uitmaakende, zyn regelmaatig en
eenvormig. Dit stuk der bouwkunde zou allerwege worden bewonderd. Een groote menigte
vry staande pylaaren levert een fraajen gang uit, waarin men naar alle vertrekken kan
gaan.
De Schat-secretaris heeft zyn vertrek in den hoek eener zeer ruime zaal. Zy gelykt
heel wél na de Sefer-Oda. Aan beide zyden, zolang als zy is, vindt men een' breeden
Sofa, waarop 50 menschen gevoeglyk konden slaapen. — Even zo ook op de boven rond
gaande gaandery.
Elke verdieping of afdeeling wordt door wel geplaatste vensters verlicht. Uit deze
eerste zaal gaat men in eene andere, die even zo groot, en zo aangelegd, en tot
eenzelfde gebruik bestemd is.
De warme kamer, alwaar men op de Sofas Tabak rookt, is de laatste, en 'er door eene
voorkamer slegts van gescheiden. — De muuren van de badstoof en haare voorkamer zyn
met onechte porceleine vaten gestoffeerd. — De voorgemelde andere Zaal beslaat het
geheele voorste gedeelte des derden Pleins aan de Noordzyde; de beide deuren en de
vensters veröorzaaken een aangenaam gezicht, niettegenstaande de bouwwyze heel
eenvouwdig is. Zy is ter zyde van de boven beschreeven Audiëntiezaal. — Tusschen deze
twee Zaaien der Idschoglans heeft men een byzonder gebouw aangelegd. Daarin zyn drie
Kamers, met den grond gelyk. — De Hasne-Kiaja geeft daarin Audiëntie. Daar is nog een
ander, in eenen zelfden afstand van dit en des Sultans Audientie-zaal gestigt. Van
daar ziet hy de oefeningen en spelen aan, welke men, om hem te vermaaken, op het
plein aanregt. Het is twee verdiepingen hoog, regelmaatig gebouwd, en met zeer fraai
marmer bekleed.
Men kondigt overal den middags-tyd van de Minnarets aan. De Imam klimt, tot dat
einde, op het derde plein van het Serail, op eenen pylaar van porphiersteen. Deze
steekt slegts zes voeten boven den grond uit. Het overige met den voet is onder den
grond. Uit het geen men 'er van ziet, moet men betreuren, dat hy tot dit gebruik
bestemd is, zo bewonderenswaardig is hy bewerkt.
By de terugkeering in de tuinen zag ik met vermaak den grooten vierkanten Kiosk wêer,
welke noordwaarts legt. Door 40 vensters valt 'er het licht in. De ruiten waren 22
duimen breed. Het looden dak loopt in een vierkant spitszamen, en draagt eene
agtkante lantaarn met glazen. De kleine Koepel, welke haar dekt, en het daarop
gezette spits zyn sterk verguld.
Daar is nog een ander, ook groote Kiosk, hoewel van een verscheiden bouwwyze, in den
boven-tuin, doch mede noordwaarts, in de gedaante van een kruis. Elke vleugel wordt
door zeven boogen ondersteund. De Zaal is naar het zelfde ontwerp aangelegd. — Het
hoofdgebouw bestaat uit 4 afdeelingen, en krygt zyn licht door eene lantaarn van den
grooten Koepel. — Deze twee gebouwen met eenen kleineren Kiosk maaken de geheele
buiten zyde der tuinen noordwaarts uit. Men ziet ze van verre.
Wanneer men op het derde plein van het Serail komt; dan was de Audientie-zaal ter
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regte hand. Aan 't einde van dit plein is de ingang tot het binnenste des Serails. —
De Chasz-Oda (de zaal der Idschoglans) is het eerste met den grond gelyk leggende
vertrek westwaarts, zeer ruim, en met marmer belegd. — Daarin houden zy dag en nacht
de wagt. Ik herhaal hier niet, dat alle Zaalen met lood gedekt, en de meeste Koepels
verguld zyn. Door eene lantaarn op den grooten Koepel valt het licht in elke Zaal.
Van hier gaat men in twee verwelfde Zaalen, welke door zwarte Gesneedenen bewaard
worden. Een klein plein scheidt ze van malkander, en elke heeft aan de zyde Kachels,
om 'er 's Winters in te stooken.
Eene Gaanderey, welke met vyf Koepels bedekt is, en naar het Zuiden loopt, leidt naar
een groote plaats. Zy is het voor-vertrek tot de eerste kamer des Sultans. Men kan
daarheen ook door eene boven-gaandery komen, welke aan de wooning van den Kislar-Aga
vast is. Daar worden ook de voornaamste Bedienden der Porte binnen gebragt, die met
den Sultan gewigtige zaaken moeten afdoen. Een groot getal zwarte Gesneedenen woont
rondom in kleine kamers.
Deze kamer heeft twee deuren; de eerste is ten Noorden; de andere ten Zuiden; geene
voor den Sultan deze voor den Kislar-Aga. De eerste leidt tot een' gang, waaraan de
vertrekken van den Harem grenzen. Zy zyn van middelmaatige grootte van steenen
gebouwd; hebben het uitzigt over een' tuin, welke met een' zeer hoogen muur omringd
is; zyn helder, en met fraaje meubilen voorzien. Deze bestaan uit Tapyten,
behangzels, gordynen, spiegels, uurwerken en kleine kisten, welke men in de hoeken
van den Sofa zet, die rondom gaat, en waarop men zig dag en nacht ophoudt. — Van
dezen eersten tuin gaat men in een tweeden. De twee verdiepingen hooge Kiosk is in
het midden, en eene aangenaame verblyfplaats. De Sultan gaat 'er dikwyls met de
Sultanen in.
't Voornaamste binnen-plein van het Serail is aan het einde van dezen tuin. Het
bestaat uit vier hoofdgebouwen. De Sultan bewoont dat, het welk ten Westen legt,
wiens buiten-muuren met porcelein gestoffeerd zyn. In de overige, die insgelyks alle
op boogen rusten, woonen de Sultanen. Dit plein zweemt taamlyk na de place roïale te
Parys. Het is langer, dan breed. De vertrekken worden door Kachels warm gemaakt,
beneden op den grond staande.
Na het vertrek des Grooten Heers klimt men langs een pragtigen trap. De vloer is
vierhoekig; het voor-vertrek is veel grooter; het vertrek zelf strekt zig uit tot aan
den hoek van 't plein, en maakt aan deze zyde een einde van 't gebouw des Serails.
Hier kan men een denkbeeld van den overvloed der Sultanen maaken. Alles is in de
uiterste pragt. Allerwegen ziet men ongemeen fyn porcelein, met uitsteekend
bloemwerk. De muuren zyn met gouden stoffen behangen. De Sofa is van dezelfde ryke
stof. De spiegels, uurwerken, kleine kisten, met één woord, alles is merkwaardig. 't
Byzonderste is, dat het byna doorgaans meesterstukken van uitlandsche Kunstenaars
zyn, waarmede men dit vertrek zoekt op te schikken.
Hierop komt men in de Gaandery, waar de vertrekken der 12 Sultanen zyn. Deze zyn
groot, en met uitsteekende meubilen voorzien. Voor de glazen zyn traliën, en zy
hebben het uitzigt op het plein. Aan de tuinzyde hebben ze Saxnif??s of kleine
uitsteekende Balkons, waarin ze zitten, en het land, en wat 'er in de tuinen omgaat,
kunnen zien, zonder gezien te worden.
In het midden der Noordzyde heeft men een uitsteekend gebouw aangelegd. Dit is als de
vergaderzaal; daar komen de vrouwen, om by den Grooten Heer de opwagting, en zig by
hem door duizende vermaaken behaagelyk te maaken. - Van daar gaat men naar 't groote
bad. Dit bestaat uit drie verdeelingen, die alle met marmer bekleed zyn. De middenste
is de sierlykste; haar verwelf rust op marmere pylaaren; door ingezette Kristallen
valt 'er het licht in. Tusschen beide zyn enkel deuren met glazen, om alles te zien,
wat men doet. - De vrouwsperzoonen van een laageren rang, en de zwarte Gesneedenen
hebben hunne byzondere, zeer zuivere en gemakkelyke baden.
Wanneer men uit den grooten Harem komt; neemt men zyn' weg door een zeer somberen
gang; deze gaat door de voornaame woonplaats der Gesneedenen, en leidt regelregt naar
het gevangenhuis der Prinsen, welke als Zoonen der Sultanen naar den Throon kunnen
staan. 't Gelykt naar eene sterke vesting, en wordt van een grooten muur omvangen. —
Men gaat 'er door twee, van binnen en buiten door Gesneedenen naauwkeurig bewaakte
poorten in, waarvan elk een dubbeld yzeren hek heeft, 't Verblyf daarin schynt
droevig te zyn. Daar is een heel aartige tuin met goed water by. De Prinsen hebben
fraaje gebouwen en baden in de hoofdgebouwen, die den hof insluiten. De tot hunne
bediening aangestelde Gesneedenen, bewoonen de met den grond gelyk zynde vertrekken.
Tot dus verre heb ik alleen van de gebouwen gesproken, die men in het Serail bewoont.
— Over het algemeen heerscht in dit uitgestrekte Paleis, voorde oogen der Kenners,
eene bewonderenswaardige eenvoudigheid. Hoewel men weinige meesterstukken der
bouwkunde en overige kunsten, die ze verzeilen, vindt; men moet egter bekennen, dat
alles het Paleis van een grooten Keizer aankondigt. - Ik zoude al te ver moeten
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uitweiden; wilde ik alle vertrekken en onderaardsche waterkommen opgeeven en
beschryven. Ik verwondere my minder over de verbaazende uitgestrektheid dezer
plaatzen, dan over haare bouwwyze. Onder de vertrekken, en zelfs onder de pleinen des
Serails, zyn 'er verwelven, welke op groote steenen pylaaren rusten. De muuren kunnen
alle proeven doorstaan. - De Sultans zyn daarin, als; in eene onverwinnelyke vesting,
volkomen veilig. In tyden van onlust kwam Mahmud, schielyk, van de andere Keizerlyke
lusthuizen terug alwaar hy zig niet veilig genoeg oordeelde. Inmiddels scheen het,
dat hy de oevers der Zee met misnoegen verliet, om dat hy daarin zeer veel behaagen
schepte. En dit was de reden, waarom hy, in het jaar I745, besloot, zelfs in den
omtrek van het groot Serail, 't Serail van Top-Kapi aan te leggen.
Dit is aan de Zee gebouwd. De wooning des Grooten Heers is tusschen Oosten en Zuiden,
tegen over Scutari. Het Hof bewoont de hoofdgebouwen van het Noorden naar 't Westen
Men gaat 'er van den Zeekant door twee poorten in. Het ééne (Top-Kapi) wordt door
twee spits opgaande torens verdedigd. De ingang is zeer duister. Men gaat taamlyk
lang onder een verbaasd lang verwelf, waarop men eenen fraajen tuin heeft aangelegd,
en waarheen men regelregt van de tweede verdieping des Harems komen kan. — 't Vertrek
des Sultans overtreft in kostelykheid van meubilen dat van het groot Serail. — De
gevangenissen van den Bostanschi-Baschi zyn naby den Zee-Kiosk. Deze rust op 9 hooge
verwelven, wier pylaaren van eene ongemeene dikte zyn. — De Kiosk, welke voor de
tweede poort (JaliKioske-Kapi) is, alwaar de Bostanschi en Kapidschi de wagt hebben,
heeft maar ééne verdieping. - De Zaal, daar de Sultan den Kapitein-Bassa audiëntie
geeft, krygt haar licht door den lantaarn van den grooten koepel. — Men klimt 'er,
van de vier zyden, langs een grooten, witten marmeren trap heen. De Throon of Sofa
des Sultans is aan het einde; een hek belet, dat men hem niet digtby kan komen; het
verwelf, hetwelk geschilderd, met beeldwerk voorzien, en naar een redelyk goeden
smaak verguld is, rust op 24 pylaaren. 't Is over 't algemeen één der fraaiste Kioske
in de Keizerlyke Paleizen.
Wanneer men door de poort Jatli-Kioske gaat; dan leidt eene Allée naar den Kioske een
poort van den Harem, welke Kalfaje wordt genoemd. — Van daar gaat men, door
verscheide Alleen, naar de kamers van den Bostanschi-Baschi, den nieuwen Kioske van
Aganum-Harem, den Harem des Sultans, de Chasz-Oda en het oude Serail, het welk met
fraaje pylaaren en Mo?? versierd is. - Van daar kwam ik tot de zo ??oemde yzeren
poort Demir-Kapiy Toren Alai-Kiosïe, welke tegen over het Paleis van den Groot Visier
is. - W??nen weg ter regte hand vervolgd; dan kon men, voort, aan de plaats Tfiragan,
waar de vertrekken van den Kislar-Aga zyn. - Wanneer men van hier na de zee nadert;
k??en naar beneden op een plein, het welk meer lang, dan breed, en aan wiens einde
een groote vlakte van hout is, welke als een voor-vertrek van kleine kamers uitmaakt,
als mede een bedekte gang, van welken men in eene pragtige, meer lange, dan breede
Zaal gaat - Deze is met kostelyke, Europische meubilen, zelfs meteen Orgel en Clavier
voorzien. - hieraan is een vierkant, ryk versierd Kabinet vast, van het welke men in
den vooraf beschreeven Harem komt.
Myne beschryving zoude al te wydloopig zyn geworden, had ik van alle kostbaarheden
gewag willen maaken. - De Sultans hebben het zig zelv' als tot eene wet gesteld, om
niets uit het Keizerlyk Paleis te laaten gaan. Zy koopen of nog meer aan, of zy
krygen, het geen de gansche waereld omtrent mee sierstukken of zeldsaame zaaken
heeft, ten geschenke. - In de keuze daarvan heeft men niet minder gelet op de
volkomenheid des werks, als op de stof, waaruit het is gemaakt. Ik zag niets gemeens.
Elk kleinood vond men op zyne regte plaats. — Men had heele dagen noodig gehad, zo
men slegts de voortbrengzels eener eenige kunst schielyk had willen nagaan. - Alles
is in open kassen ten toon gesteld. De fraaiste Kristallyne vaten, vol met nieuwe
Zechinen, schynen alleen bestemd te zyn, om de kleinoodiën van malkander te scheiden.
— Doch dit is slegts, om zo te zeggen, het Kabinet der kleinoodiën; hierop volgen
veele andere, alwaar men in eene zeer uitsteekende orde aantreft hangblakers,
kabinetten, kistjes, schryflessenaars, doozen voor thee, koffi en Chocolade,
spiegels, tafels, armstoelen, Sofas, allerlei soorten van stoffen, horologien, gouden zilverwerk enz. Niets is eenpaarig; alles is verscheiden. - Van deze kamers komt
men in een lange Gaandery, welke verhevener is, dan de groote muur, tot wier
verdediging een groote menigte van torens zyn geplaatst, gelyk met de muuren der
stad, welke de wooningen en tuinen van 't Serail insluiten. Zy krygt haar licht door
15 kruisraamen; en van haar ziet men de muuren, Scutari en alle naby gelegen wateren.
Hiervan komt men, aan de ééne zyde, tot een kleinen Kioske, en aan den anderen kant
tot een pragtig bad. Daar is nog even zo een ander voor de boven-vertrekken.
Hierop wierd ik over een Terras, en door een kleinen tuin naar de groote plaats terug
geleid, waarvan men tot de vooraf beschreeven Chasz-Oda komt, en had dus 't gansch
Serail, en zelfs de geheimste plaatzen bezien. — Over het algemeen moet ik betuigen,
dat men allerwegen de Ouden en laateren heeft nagevolgd. Men heeft gebruik gemaakt,
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van het geen de tyd heeft overgelaaten. By elke schrede ontdekt men overblyfzels der
oude pragt der Grieksche Keizeren.
Voiage litteraire de la Gréce, ou lettres fur les Grecs anciens & modernes avec un
Parallele de leurs moiurs Tom. 1. pag. 420. Tom. II. pag. 244. a Paris 1771. 8. Dit
boek is in het Hoogduitsch overgezet, onder den Titel: Letterkundige reis naar
Griekenland enz. Leipzig 1772. 2 deelen. De schryver is een Fransch Koopman van
Marfeille, die in de Grieksche taal en oude schryvers zeer wel ervaaren was, en zyne
reis in brieven van Constantinopel, Adrianopel en Smyrne aan een' Heer Bourlat de
Montredon, ten gebruike zyner kinderen, heeft beschreeven, maar vervolgens door zyne
vrienden wierd overgehaald, °öm ze door den druk bekend te maaken. De eerste brief is
als eene voorreden, en 1750. geschreeven. Ten dienste van hen, die geen Italiaansch
verstaan, ware het wel noodig geweest, de uitdrukking, ü paterna nido (de; vaders hm)
over te zetten. — Brief 2 behelst algemeene aanmerkingen over de Turken, Armeniërs en
Jooden. Dit is eene zeer dienstige afbeelding dezer volken voor hen, welke met hen te
doen hebben. Maar dit is bezyden de waarheid, (ten ware de overzetting mis had,) dat
de Armeniërs de talrykste, vermogendste en verstandigste Natie uitmaakten. In den
derden brief vindt men echte algemeene aanmerkingen over de laatere Grieken, zy waren
nog de ouden, slegts by 't verlies der vryheid en.weetenschappep onder het Turksche
jok. In den vierden brief, van huizen, vertrekken, lampen, Sopha, vuu)pannen,
vrouwen, borduurwerken enz. wordt eene plaats van Mad. Dacier uit Hesvchius
aangehaald, volgens welke, in de Grieksche vertrekken, eene vuurpan gezet, en daarin
droog hout,om 'er zig by te warmen, gebrand wierd. Dit nu is zo niet; want dan
moesten ze van den rook slikken: zy doen 'er gedoofde kooien in. — Brief vyf handelt
van minnemoeders, faaven, meiden, dochters, welke zeer ingetogen leeven, en van
eerbewyzen, door de handen te kussen. — Brief zes van de Kaptafel, het hair-tooyzel,
kleeding, Edelgesteenten, waajers.— Brief zeven van de hoofdsluijers. — Brief 8.
nationaal Karakter, gesprekken, levendigheid, uitdrukkingen, spreekwoorden, Adel. —
Brief negen, gordels, blanketzel, beschilderde wenkbraauwen, zwarte oogen. — Brief
tien, Feesten, maaltyden, verre gaande verkwisting by gasteryen, verstering met
bloemen, liederen enz. By den elfden brief, over der Grieken Godsdienst, bygeloof,
voorspellingen, droomen enz. moet men zig verwonderen, dat een Roomsche zo veel van
de onkunde der Grieken in zaaken van Godsdienst kan schryven. Hy bestrast daarby,
steeds, stilzwygend zyne eige Gezindte. - Van den i2den tot den 18-len brief
beschryft hy de droomen, danzen, spelen, baden, huw elyken, Nymphen, Kraamvrouwen,
liefde voor de kinderen, gastvryheid en hegraavenissen. In den ioden brief, van de
graven, begraafplaatzen en Ruïnen, ontkent hy te onrecht, dat de eerste met muuren
omringd waren; want veele hebben daar, waar een sterke doortogt plaats heeft, eenen
omtrent drie of vier voeten hoogen muur. Zo is ook de beweering ongegrond, dat ze
alle buiten de Reden zyn. Binnen Constantinopel en Smyrne zyn'er veele. Inden
zoenbrief,van de Turksche hegraavenissen pryst hy de standvastigheid van een ouden
Vader, meenende, dat ze meer, dan Christelyk is geweest; maar zy moet aan der Turken
dweepig gevoelen nopens een volstrekt noodlot worden toegeichreeven. — Brief 21 haalt
hy een groot getal Grieksche verhaalen (rupapuh*) aan. - Brief 22. handelt van de
eeden der Grieken: brief 23 van den handel en de scheepsvaart: brief 24 van de
vischvangst en den oorsprong der Mandragven voor de vangst der Tonynen, dat is, om te
toonen, hoe de Mandragven of treknetten, om de Tonynen aan de kuiten te vangen, van
de oude Grieken herkomstig zyn. De vier volgende brieven behelzen verscheide
gewoonten, en eene naleezing tot de voorgaande. Hierby haalt hy, uit enkel hooren
zeggen, twee gebruiken op het eiland Mi-: telin aan, van welke vervolgens verder
wordt gesproken. — Brief 29. handelt van de Libatien, by voorbeeld, wanneer men een
nieuw schip in 't water laat; dan neemt de bouwer wyn, en begiet 'er de agtersteven
mede, en spreekt goede wenschen uit nopens het geluk der reize en der omstaanderen,
vervolgens drinkt hy, en laat de omstaanders mede drinken. Men eindigt ook, nooit,
een plegtige Grieksche maaltyd, zelfs niet by hegraavenissen, zonder, even als van
ouds, wyn te storten, terwyl men teffens goede wenschen voor den Tractant en de
Gasten doet. — De dertigste brief levert aanmerkingen over verscheide plaatzen van
het boek, Esprit des ioix, over eenige gebruiken der Turken, en Mahomed, waarin
Montesquteu mis had. Wanneer de schryver, in de vier volgende brieven, van de Kunsten
handelt; zo merkthy daarby aan, dat, hoewel die byna alle onder het Turksche'pk te
niete gegaan waren, by de Grieken egter nog al het vernust zy, om de oude kunsten te
oefenen, zo zy 'er maar vryheid toe hadden. — By de Bouwkunde (briefes) verzekert hy,
dat'er nog steeds voor openbaare gebouwen, (want de byzondere huizen zien 'er van
buiten niet fraai uit,) goede Grieksche Architecten waren. — Het Muziek der Grieken
en andere Oostersche volken (brief 36.) verhest hy, zeker, om eene vreemde
eenzydigheid, boven het onze. Over de Pest (brief 37.) haalt hy zeer goede
aanmerkingen aan, vooral uit de oude Historie; inmiddels wilde ik niet gaarne, met
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den schryver, Hippocrates volgen, welke meent: " dat zy ontstond uit de menigvulj,
dige regens en Zuidewinden, welke altoos"vóór denZomer waajen, en waaróp een groo" te
stilte en hitte volgde. "Ik ontken wel den grooten invloed des Wêers op de gezondheid
en ziekten in het minste niet; maar heb duidelyk gemerkt, dat de Pest by allerlei
Weer en in allerlei jaargetyden is uitgeborsten. Hy verhaalt verder, hoe de Jesuiten
op het eiland Scio voormaals voorgaven, dat van de Roomschen byna niemand gestorven
ware, en slegts van de Grieken zo veelen waren weggeraapt; maar dit is natuurlyk;
wantde.eerste komen met de laatste, wat het getal betreft, in geene vergelyking.
Hierby plaatst hy een opstel van een zeker Engelsch Arts, Mackenzy, over de Pesl,
welke het eerste ontstaan derzelve aan de Iugt toeschryft, maar van de
gepestifereerden, die plotfeling neervallen en sterven, beweert, dat ze vooraf reeds
de pest moesten gehad hebben, en ze slegts getragt hadden te verbergen, om van hunne
vrienden niet te worden verlaaten. Doch dit laatste vervalt ten eenemaal, om dat de
Turken, vooral het Gemeen, by hun gevoelen van een volstrekt noodlot, de hunnen niet
gewoon zyn te verlaaten. — De liefde tot het Vaderland stelt hy by de tegenwoordige
Grieken (briest) nog even zo groot voor, als by hunne voorouders; en zy is het
werklyk; want anders hadden zy het, by de Tyranny der Turken, reeds lang verlaaten,
vooral, wanneer ze weinig of niets hebben te verliezen. — In den 30(ten brief levert
hy van een, boven ééne der Constantinopelsche poorten ontdekt opschrift, dezen
inhoud: "in minder dan twee maanden"heeft de zegevierende Conjlantyn, op bevel"van
Theodcfius, deze muuren laaten bouwen. " Palias zelf zou, naauwlyks, in een zo kor"
ten tyd, eenen zo vasten burgt hebben ge"stigt. "De drie overige brieven hebben geen
bepaald onderwerp, behalven dat hy in den laatsten zynen kinderen voorschriften
geeft, hoe men by de reizen de vroegere en laatere Grieken onderling vergelyken, en
de voordezen geschreeven reisbeschryvingen moet beöordeelem Hy pryst hen, die
gelegenheid hadden, in de tuinen des Sultans te komen, aan, een' Obeliscus af te
tekenen, waarop hy de woorden had geleezen: Theodofio Magno ob Gothos devictos; en
voegt 'er over de in den iUn brief gemelde twee gewoonten op het eiland Mytilene de
echte oplossing van denvoormaaligen Franschen Consul te Smyrna, Mr. de Peyssonnel by:
" 'er is op dit eiland een" dorp, Katotrito, waarin men een aankomen" den vremdeling
met de volgende bewoordin" gen, aanspreekt, om zig in een huwelyk tebe" geeven: avö
putros èurut', Travrpevtrovl Zyt gy" een man; treed dan in den echt! Dit is alles,
wat"men van de oude gewoonte heeft behouden. " Voor 't overige is het waar, dat de
oude"wetten dezes eilands de ervenis van vader" en moeder de oudste dochter
toekennen,, zonder dat de zoonen het geringste daarvan"mogen eischen. Dé bewooners
houden zig getrouw aan deze wet, wanneer ze niet door" de Turksche Bevelhebbers
worden genoodzaakt, de opvolging in de ervenis, door den Koran ingevoerd, te moeten
aanneemen. De schryver heeft, als een naauwkeurig ooggetuige, met zo goede beproeving
geschreeven, dat het menig een' mogt voorkomen, als ware hy te ver, en zelfs tot
kleinigheden toe gegaan. Men kan in zyn werk geen' eigenlyken misslag vinden, en hy
blyst, in zyn. vak, een hoofdichryver voor hen, die de oude Grieken en Latynen over
dergelyke stoffen wenschen te hooren. Hy levert eene menigte van aanhaalingen uit
Grieksche en Latynsche schryvers y wier regte meening, voor zo verre zy op gebruiken
rust, zeer wél wordt opgehelderd.
C. Niebuhrs Reischeschreibung nach Arabiën und anderen umliegenden Landern, Koppenh.
1774. in 4. (in 't Nederd. reize naar Arabië enz. Amst. en Utrecht 1776. i«4».)
Vooraf gaat een korte reisbeschryving van Koppenhagen tot Constantinopel. Nopens deze
laatste stad levert hy voorts eenige aanmerkingen, vermoedende op waarschynlyke
gronden, dat de maatstok op de kaart van Reben (die ook in myne beschryving tot een
grondüag gelegd is,) een derde gedeelte te klein, en gevolglyk de stad even zo veel
te groot gemaakt is. By de nadere berekening van het getal der inwooneren bevond hy
heel duidelyk, dat veele reizigers, welke haar eeniglyk naar het getal van'menschen
over dag in de voornaamste wyken beöordeelen, zig zeer vergissen, deels om dat de
straaten zeer naauw zyn, deels duizenden van handel dryvenden, kunstenaars,
handwerkslieden enz. zig overdag daarin wegens hunne zaaken en werken ophouden, maar
'savonds, op eenigen afstand, zelfs vatl twee mylen en meer, na hunne eigen huizen te
water of te land terug keeren. Van de Pyramide met zinnebeeldige figuren op Atmeidan
levert hy eene te. kening. Dan volgt de reis te water naar Alexandrië, met
aanmerkingen daarover. Vandaar ging de reis naar Kairo; dan over de roode Zee naar
Temen, en na eenig verblyf aldaar van Mekka, te water, naar Bombay. In de laatste
verhandelingen is dus deze reisbeschryving, overëenkomstig met haar oogmerk,
wydloopigst, verdienende allen lof, die haar elders is gegeeven.
Reisen in klein-Asien van Richard Chandler. Uit het Engelsch in het Hoogd. overgezet,
Leipzig 1776. in 8. groot 396. bladz. (in 't Nederd. R. Chandlers reise door klein
Asië enz. Utrecht 1777. in 8™.) Ik heb dezen reiziger met zyne twee reisgenooten in
perzoon, en als naarstige onderzoekers gekend. In de voorreden vindt men eene
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onderregting, welke de Sociëteit der Dilettante te Londen dit reisgenootschap gaf, en
waaruit blykt, dat het voornaame doelwit wel op zulke ontdekkingen en waarneemingen
zag, als zig het reisgenootschap bevond, van den ouden toestand dezer landen te
maaken, maar egter geenszins, om hen daartoe te bepaalen; dat ze veeleer alles
moesten optekenen, wat de aandagt van weetgierige en waarneemende reizigers naar zig
kon trekken. En teffens wordt gezegd, dat de werken: Ruïnen van Atheen, en Joodsche
oudheden, als mede Opfichristen reeds waren uitgegeeven, en mogelyk nog, wanneer de
reizen in klein Asië wel wierden: ontvangen, ook die geene, welke in Griekenland
worden gedaan, uitkomen zouden, (zoals die in het Nederd. vertaalt uitgekomen zyn,
onder den Titel: R. Chandler reize door Griekenland, Utrecht 1779.) De hier verhaalde
reis valt in het jaar 1765, beschryvende de landstreek rondom de Dardanellen, Troja,
Smyrne, Ephezen, Miletus, Laodicea, Philadelphia, Sardes en Magnefia, voorzien met
eene kaart, welke den Archipel en het daaraan grenzend deel van klein Asië,
verbeeldt. Dit werk, het welke zig heel wél laat leezen, dient meer voor Geleerden,
dan Ongeleerden, al worden 'er eenige reis-aanmerkingen ingelast; levert de oude, en
ten deele ook nieuwe Historie der plaatzen; is met de oude en nieuweGeographie
onledig; en geeft goede uittrekzels uit Pocock, Wheler en Chishull. Het klimaat en de
veranderingen van Weer in de vier jaargetyden zynredelyk naauwkeurig opgemerkt, en
voor het overige de gewesten en gebruiken heel natuurlyk, zo als ze een' vreemdeling
voorkomen, beschreeven.
Sir James Forter aanmerkingen over den Gbdi* téienst, de regeerwyze en zeden der
Turken, ((Hoogd.) uit het Êngelsch. Leipzigi768. 8vo4 Igroot 186 bladz. De schryver
was, omtrent hetjaar 1760, eenigen tyd Êngelsch Afgezandt te Constantinopel, en
levert voor dit vakgewigtige en echte tydingen. In het eerste Hoofde stelt hy de
zwaarigheden voor, om echte berichten in Turkye te bekomen; waar door men kan
begrypen, Waarom by voorb. Mad. MonTAöue, in veele opzigten, onwaarheden te boek
stelt- Hy schildert teffens het Karakter der Turken wel naar Waarheid, maar op eene
onvolmaakte wyze4 Het tweede Hoofd, handelt van den Mahomedaanschen Godsdienst en de
bedeVaart naar Mekka; het derde van de Setton der Mahomedaanen; het vierde van de
Mahomedaansche Kerkregeering en hunne burgerlyke wetteni en het vyf de van den Koran,
leverende meestal verstrooide, doch echte aanmerkingen $ het zesde van den
Despotismus en deszelfs paaien, is niet kwalyk geschikt, om Montesquieu te
wederleggen, De twee volgende Hoofddeelen leveren, in de voorvallen, ter ophelderinge
Van het voorgaande Hoofdstuk, en over de Turksche regeering, beneffens het Viziraat
van Rahib Mehemet Bassa, fraaje aanmerkingen dergelyke ook in het negende en tiende
Hoofd. over de verandering des Visiers, de órde om trent zaaken, de Staatkunde der
Turksche Ministers, en de handhavinge des rechts met uitgeleezen voorbeelden
voorkomen. Van de Gezandten en hunne Audientün spreekt hy, uit eigen ondervinding, in
het volgende Hoofddeel. De gemengde aanmerkingen over de zéden der Turken leveren, in
het twaalfde Hoofddeel, leezenswaardige zaaken. De twee laatste Hoofdd. handelen van
de Grieken en hunnen Godsdienst, waarby hunne geschillen met de Roomschen voor de
Turken over de* zogenoemde H. plaatzen, naar waarheid en naauwkeurig worden verhaald.
Enkele ongegronde stellingen neemen de waarde van dit werk niet weg. Men hoort
nimmer, wordt 'er bladz. 23. gezegd, van ter dood brengingen, pynen, straffen of
geldboeten onder: de Turken, die iemand, om den Godsdienst, wierden aangedaan en
opgelegd. Dit strydt met: het geen bladz. 27. wordt te boekgesteld, dat: de dood de
straf voor een' afvalligen zy. Op bladz. 26. beweert hy in de aanmerking, dat'er,
sedert het begin der Hegire, geen één voorbeeld van de bekeering eenes Turks tot een'
anderen Godsdienst kan worden bygebragt. Deze stelling nu is, over het algemeen, niet
alleen moejelyk, om te bewyzen; (want wie kan 'er de noodige historische borgtogt
voor geeven ?) maar is ook blykbaar ongegrond. Kantemir, in het Leven van Solyman I.
§. 12. verhaalt daaromtrent een heel buitengemeen en lezenswaardig voorbeeld, beneden
breeder voorgesteld. (*) En de gevallen ontbreeken mede
(*)" Op de toenmaalige burgerlyke onlust volgde eene andere, welke den Godsdienst betrof, en
1527- uitborst. Te Constantinopel naamlyk was een Geleerde van den eersten rang, in den
Godsdienst en de weetenschappen ongemeen bedroeven, met naame Kabyzi Aijie, welke openlyk
beweerde, dat de Christelyke Godsdienst op beter gronden rustte, dan de Mahomedaanschen zyne
gedagten hierover gansch niet verborgen hield. Dit verdedigde hy zo wel in de schoolen, als in
de Moskeën, doende alles, wat mogelyk was, om 'er het volk van te overtuigen. Hieraan stieten
zig niet slegts de geineene lieden, maar ook de Wetgeleerden, die deze reden met misnoegen
hoorden, en met geloofden, dat ze een man van zyne geleerdheid doen konde Men zogt te
vergeefs, hem tot herroeping te beweeKèrT; by bleef by zyne taal; des men zig zag gedrongen,
hem in hegtenis te neemen, en na den Mufti te brengen. Daar herhaalde hy met groote
vrymoedigheid, wat hy het volk zo yverig had ingescherpt, wonende door de sterkste bewyzen en
de vergelyking van den Koran met het Euan«elium, dat de Christelyke Godsdienst met zyne
voorschnsten eenen onëindigen voorrang boven Am Mahomedaanschen had Men drong op nieuw by hem
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aan, zyn gevoelen te j, arên vaaren; men zogt hem zelfs door de eigenliefde te winnen, hem
voortellende, dat een heilig Leeven, als het zyne, met zyn' afval niet scheen te bestaan, en
dat zyn verkreegen roem van deugd door eene haateïyke dwaaling wierd bezoedeld. Hy verachtte
de vermaaning en dreigementen, blyvende standvastig by zyn gevoelen; zo dat de Keizer niet in
gebreke koude blyven, het vonnis, tot des zelfs onthoofding goed te keuren, By deze
gelegenheid wierd de wet gemaakt, waarin allen de geenen de doodstraf wierd toegekend, welke
zig zelfs maar, onder het yoqrwendzel van disputeeren, zonden yerstouten,' den Christelyken
Godsdienst den voorrang b.pven den Mahoniedaanschen te geeyen. '?

niet, hoewel zy om gemelde reden zeldsaam zyn, dat de Turken naar Christen-landen
gaan, en Christenen worden. De aanmerking, bladz, 59- beneden, dat een daalder 120
Aspers maakt, is9 ten minsten voor de Duitschers, onbepaald uitgedrukt. Dit is een
zogenoemde Leeuwenr daalder of Piajler, waarvan elf drie Hollandsche ducaaten
uitmaaken. — Dit werk is in het Fransch vertaald, en onder den volgenden Titel
uitgekomen: Obfervations fur la rêligion, les loix, le gouvernement, & les mozurs des
Turcs &c. parMr. Porter, Nouvelle édition confiderablement augmentèe de nptes, faites
par w Vdiageur, qui afait unféjour enTurquie, Neuschatel 1770. Deze Titel is, ten
opzigte der byge voegde Noten, heel bedriegelyk. Men moet zig verwon, deren, dat men
't Publiek, op eene schaamtelooze wyze, door byvoegzels van nieuw verbeterde en
vermeerderde drukken, in onze dagen, zo kan bedotten, De gemaakte Noten, welke van
een5 reiziger gemaakt zouden zyn, zien gansch niet pp de verbetering of
vermeerderingen van Potters werk, maar het zyn doorgaans aanmerkingen, welke men,
zonder reizen, op de studeerkamer kan maaken. By voorb. wanneer bladz. 53 en 54. van
den Franschen druk, van de verregaande Godsdienst-geschillen was gesproken; vindt
men, beneden, deze aanmerking: "van ouds reeds heeft men gezegd: "tantum religio
potuit fuadere malorum! (zooveele onheilen kan de Godsdienst aanregten')" Deze door
den Godsdienst-yver ingezoogen dwaalingen hebben niet slegts Asië verwoest;
maar de geheele waereld is ook de yselyke schouwplaats van verwoestingen, door eene
woedende en gewapende dweepery veroorzaakt, geworden. Zedert 16 eeuwen heeft de ééne
Secte de andere van kant gemaakt. De Christenen hebben den Muselmannen, in dit
opzigt, niets te verwyten. Moet men zich niet verwonderen, zulk eene aanmerking, wier
ongegrondheid, wanneer ze zo algemeen ter neder wordt gesteld, zo menigmaal is
aangetoond, nogmaals te leezen? Niet de Godsdienst op zigzelv', niet 't Christendom
volgens de H. schrift regt verwoestingen aan, maar zogenoemde Christenen, die van de
laatste zyn afgegaan, en anderen hunne zelf bedagte gevoelens onder den naam des
Christendoms, door vuur en zwaard, willen opdringen. - Na dat Porter van de
verscheide Secten onder de Turken had gesproken, maakt de aantekenaar, op bladz. 60.
de volgende aanmerking: "de Turken geeven wel, in het stuk van Godsdienst, geene
verdraagzaamheid plaats omtrent ongeloovigen, maar nogtans onder zig zelven. Dit kan
men van de Christenen niet zeggen. De verscheide Secten by de Turken leeven in vrede,
en veröordeelen elkander niet. Hoe ongegrond is niet deze aanmerking! Kan men den
Turken alle verdraagzaamheid omtrent den Godsdienst van anderen, die ze Ongeloovigen
noemen, ontzeggen, daar werklyk zo veele Christenen en Jooden onder hen leeven? Maar
oefenen zy ze wel onder zig zelven, wanneer ze de onderzoekingen in zaaken van
Godsdienst scherp verbieden, en de vremde gevoelens by hunne eigen geloofsgenoten
volstrekt niet dulden? Zyn dat wel Christenen volgens de H. schrift, die hunne
Medechristenen te vuur en te zwaard vervolgen? - De aanmerking, pag, 100, is van
dezen inhoud: "de Heer van Bre?? ??elt ons, in een uitmuntend opstel, 5, in de
verzameling der Academie der opschriften te Parys, tom. 32. geplaatst, Mahomed in een
heel ander licht voor, dan het geen, waarin men hem tot nu toe doorgaans ten toon
stelde. Wanneer we op dezen beroemden Academicus mogen aangaan; dan was Mahomed, door
zyne geboorte, en door het voorbeeld zyner voorouderen, tot die rol geroepen, welke
hy in Arabië heeft gespeeld. Daar hy de erfgenaam was van de priesterlyke en landsvorstelyke Familie; zo had hy geen ander oogmerk, dan den voorrang zyns Huizes, en de
zuiverheid van den ouden Godsdienst, welke het ter handhavinge was toebetrouwd, wêer
te herstellen. Dit opstel is vol nieuwe uitzigten, diepe onderzoekingen, en de
verlichtste oordeelkunde. "Ik heb dat opstel niet geleezen; maar verwonder my over
deszelfs oogmerk en aanleg. Waartoe zal het dienen, van tyd tot tyd Mahomed in een
ander licht ten toon te stellen, zo lang men zig, wat zyn bedryf, Karakter en
Godsdienst betreft, uit zyn' Koran kan onderregten, en het tot zyne ver??ering
besteed vernuft verspild zyn zal? Het moest dan nog zo verre komen, dat men, gelyk de
ongeloovigen by de schryvers der H. Schrift doen, hem dien ontzeide. — Ik wil alleen
nog de vermeerdering op pag. 192. aanhaalen: "de buitengewoone Gezandten van Polen
(aan de Porte) hebben ook eenige byzondere voordeelen; misschien om dat ze, by de
Audientie, in het Serail in lange kleederen verschynen. Zy worden, door de Porte, van
hunne komst af in het Ryk en by hun verblyf vry gehouden enz. "Dit nu is verward en
#17820101

216 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782
13950

13955

13960

13965

13970

13975

13980

13985

13990

13995

14000

14005

14010

14015

ongegrond. De Venetiaansche Gezandt is mede, by de Audiëntie, lang gekleed; en wat
betreft de voordeelen; die komen, in een zeker opzigt, allen Afgezandten toe;
waaromtrent het werk van Porter, in h??elfde Hoofd, slegts had mogen nagezien worden.
Lord Baltimore heeft uitgegeeven: reize in het Oosten, in de jaaren 1763. in 1764. en
aanmerkingen over de stad Constantinopel en de Turken, heneffens eenige uitgeleezen
proeven van vernuft en dichtkunde der Oosterschen. (zo luidt ten minsten naar 't
Hoogduitsch, de Titel dezes boeks.) Augsburg 1770. groot 100 bladz. in groot 8vo. De
wegens zyne schatten en letteroefeningen bekende Lord beschryft, in de eerste 26
bladz. zyne reis van Napels door den Archipel naar Constantinopel. Zyn verblyf aldaar
duurde van Augustus 1763. tot Mey 1764. De aanmerkingen over deze hoofdstad deelt hy
tot bladz. 46. mede, en van daar tot bladz. 74. de proeven van der Oosterschen
denkwyze, geleerdheid, vernuft en dichtkunde. Het overige bevat de terugreis te land.
By veele gelegenheden worden de plaatzen der Latynsche Dichters aangehaald. De Titel
komt met den inhoud niet overeen, gemerkt eene reis naar het Oosten meer belooft, dan
eene enkele reis naar Constantinopel. Aan de waarheid der berichten mag niemand
twyfelen, vermits de Lord, by zyn verblyf te Constantinopel, geheel en al naar de
gewoonten der Turken zogt te leeven. De korte tyd, dat hy daar was, heeft hem zeker
verhinderd, over de Pest beter te oordeelen, dan hy werklyk doet, wanneer hy
verzekert, "dat ze daar in verre na zo gevaarlyk niet is, als men zig doorgaans
verbeeld. Hy houdt ze voor niet meer aansteekend, dan andere epidemische koortzen. Hy
heeft gelyk, dat men zig, in de Oostersche landen, de Levantsche Pest te gevaarlyk,
en naar gelange zy by ons pleegt te woeden, voorstelle; maar een langer verblyf zoude
hem egter beter hebben onderregt. Hierby moet ik eene andere dwaaling nopens de Pest
ontdekken, die in eene reisbeschryving naar het eiland Cyprus wordt gevonden. (Viaggi
per Vifola di Cipro de Giov. Mariti Lucca. Volgens de Hoogd. Göttingische Anzeigen
1770, 139 St.) "Egypten zou de Pest van Constantinopel krygen. Want van hier, van
Smyrne en Thessalonica zou de Pest, ongemeen ligt, naar Egypten overslaan. Zulke en
soortgelyke onwaarheden planten zig ongemerkt voort, vooral by de uitschryvers.
Wy hebben nu mede een' Thevenot der tegenwoordige eeuwe in Frankryk in eenen Abt de
la Porte gekreegen, (in 't Nederd. vertaald en bekend op den naam van den nieuwen
reiziger, ger. Dordr. 1709. enz. 8.) van wiens werk het eerste en tweede deel van
Turkye handelen. Het zyn verdigte brieven van een Franschman aan eene Dame; en wie
zou twyfelen, dat dit werk niet vernuftig geschreeven ware? De schryver speelt ook
zyne rol niet kwalyk, en verstaat de kunst van zamenstelling heel wél; maar dit
niettemin heeft zy hem tegen verscheide, en redelyk grove misslagen niet kunnen
beveiligen. Hy beweert in den tienden brief, dat de eilanden Corfu, Zephalonië en
Zante, die onder Venetiaansche gehoorzaamheid staan, tot het Turksche Ryk behooren:
in den dertienden brief, "het scheen van verre, als of de kasteelen der Dardanellen
Europa en Asië met Kanonnen konden bestryken het welk, wanneer de rede is van den
Hellespont, niet slegts schynt, maar werklykzo is: als of de grootte van
Constantinopel slegts een vierde gedeelte van Parys uitmaake. — Byna tot de 7 torens
strekke zig de ééne hoek der stad, daar hy zig geheel tot daartoe uitstrekt. En het
midden-plein des Serails zy grooter, dan het buitenste, het welk onwaar is. In den
14den brief plaatst hy de stad Abydos en Leanders toren heel naby malkander;
niettegenstaande de eerste aan den Hellespont niet verre van de hedendaagsche
Dardanellen, maar de laatste tusschen Galata en Scuiari in den Bosphorus Thracia
ligt. De verzekering, de Turksche vrouwen hadden hem meer, dan eens, vergund, haaren
sluyer op te ligten en af te neemen, is wel alleen een inneemende inval voor haar,
met welke hy Correspondentie hield.
Oprechter is de schryver der (Hoogd.) merkwaardigheden uit de beste Schryvers voor
hen, die groote werken niet leezen; Tubingen 1772-8. want die betuigt in de
voorreden, dat, wyl de groote werken te kostbaar en te wydloopig, en de Fransche vol
misdagen waren, hy uit de beste een uittrekzel wilde leveren. Tot dat einde heeft hy
Cantemir, Arvieux, Deguignes, la Croix, Ricaut enz. en vooral de twee eersten, byna
woordelyk, in zyn werk zamengetrokken, en in de volgende Hoofdstukken verdeeld. In
het eerste handelt hy van den naam, oorsprong, voormaalige wooning, en voornaamste
gevallen der Turken, tot op de stigting van het Osmansche Ryk; en in het tweede
Hoofd, van den Godsdienst, en de Godsdienstige gebruiken der Turken. Hierby zoude ik
de vergelyking der daar zynde Kadileskier met onze Generaal-Auditeurs niet volkomen
goedkeuren. Het aanzien en de post der eersten is gewigtiger, en sluit meer in. By
de, in het derde Hoofd, verhandelde Staatsgesteldheid en de voornaamste bedieningen
van het Osmansche Ryk vindt men verscheide misslagen. Het is onwaar, dat de
Bostanschi-Baschi de Opper-opziener over de voorsteden van Constantinopel is, want
die hebben haaren Molla of Woiwoden dat de Nidschanschi-Pascha in den Divan juist
onder het venster zitte, want dat is de plaats van den Groot Visier; dat te Smyrna
eene Munt zy, want dit is zo niet. Het Artikel, raakende de Audiëntie van een Gezandt
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by den Sultan, is verward, by voorbeeld: de Gezandt zit naaffe den Groot Visier en de
overige Visiers van den eersten rang; — het geld Verdeeld zynde, begeeft hy zig met
den Visier en Testerdar aan tafel; — na de maaltyd wordt hy in een byzonder vertrek
geleid; — de pleinen, waar door de togt uit den Divan naar den Keizer gaat, zyn met
Janistaaren bezet; — de Sultan antwoorde zelf, met weinig woorden, op het voorstel
des Gezandts. Men zie hierover het werk van Porter en myn boek na, waar men dit alles
naauwkeuriger zal vinden. Het is voorts dubbelzinnig, dat de Divan onder een verwelf
in het buiten-plein des Serails is; hy is in het tweede. Het vierde Hoofd, handelt
van den Krygsstaat der Turken, alwaar Cantemir, Marstgli en anderen onderling heel
wél worden vergeleeken; even als in het vyf de Hoofd, het Hof van den Osmanschen
Keizer, en iets van de leevenswyze der Turken voorkomt. Hier wordt gemeld, dat het
Serail in het binnen- en buitenhof verdeeld wordt. Maar 'er zyn, eigenlyk, drie
Hoven: dat het Eski-Serail of oude Paleis een groot, met hooge muuren omringd gebouw,
en door dezelve van de overige deelen des Serails zy gescheiden; het welk zo niet is,
dewyl ze door taamelyke wyken der stad van elkander zyn gescheiden, gelyk de
afbeelding van Constantinopel uitwyst. De schryver klaagt, in dit Hoofdstuk, over de
strydigheden der reizigers, en hy heeft gelyk; want die hebben, gemeenlyk, geen tyd
genoeg, om het Character der Turken en hunne gebruiken ten vollen te leeren kennen.
Het laatste Hoofd, levert eene beknopte Historie der Osmansche Keizers van de
stigting hunnes Ryks af; waarin bladz. 252, tegen de ingevoerde gewoonte, de
kasteelen van Constantinopel naar de zwarte Zee toe, Dardanellen aan den mond
derzelve worden genoemd. Anders is dit werk wél opgesteld en bruikbaar.
A. F. Buschings (Hoogd.) neuer Erdbeschreibung fünften Theils erste Abtheilung etc.
Hamb. 1768. groot 580 bladz. in 8. (in 't Nederd. nieuwe Geographie enz. vyfde deels
eerste stuk, behelzende verscheide landen van Asia, Amst. en Utr. 1770. 8.) De
voorreden bevat eene lyst der groote menigte van reisbeschryvingen, uit welke de
beroemde schryver uittrekzels gemaakt, haar onderling vergeleeken, en als tot een
Stelzel heeft gebragt. In dit stuk komen, na eene algemeene inleiding van Asië, de
landen des Turkschen Ryks op 446 bladz. (van den Nederd. druk) voor, het overige
handelt van Arabië. Naar myn oordeel is dit stuk één der moejelykste werken, die
bedagt kunnen worden, en allerwege wordt men de ongemeene naauwkeurigheid gewaar,
waarmee de schryver zyn onderwerp heeft behandeld. Dusdanig een werk hebben wy in dit
vak nog niet gehad, en eene zo geschikte zamenstelling (ik neem het woord hier in een
goeden zin,) wenschten wy nopens het overige van Asië, en dan van Africa en America
te hebben. Hy pryst den reizigers zyn boek aan tot eene byzondere handleiding, maar
dan ook ter verbeteringe en volmaakinge. Dat Moskeën en Mescheds voor twee soorten
van Godsdienstige gebouwen worden genomen; Anatoli Eski Hifar aan Bajazet I, als den
Stigter, toegeschreeven, (bladz. 55.) en Brussa zo lang voor de Osmansche Hoofdstad
opgegeeven werde, tot dat het Constantinopel wierdt, en zekere, ten deele kleine
dorpen rondom Smyrna als vlekken worden te boek gesteld, enz. (bladz. 73.) kan de
waarde dezes werks niet verminderen noch wegneemen.
N. E. Kleemans Reifen von Wien über Belgrad in die Krim (fc. in de jaaren 1768-1770.
met een aanhangzel over Krimsch Tartarie, kwam in een tweeden en vermeerderden druk
(in het Hoogd.) met plaaten uit, te Leipzig, 1773 groot ??8 bladz. in 8. (in het
Nederd. dagverhaal der reize van N. E. Kleeman. Haarlem 1774O?? DlC is eene enkele
reisbeschryving, die tot Turkye niet veel zegt, maar nopens klein Tartarie wat meer
voldoet en voor hem, die zulk eene reis doen wilde, zoude zy zeer nuttig zyn te lee
zen, om de noodige voorzigtigheid by de vindingryke bedriegeryen en geweldenaaryen
dier volken te leeren. De schryver heeft mis, wanneer by pag. 195. beweert, dat het
Kanaal by de Kasteelen fma'ller is, dan by de Dardanellen.
Reife durch Sicilien und Grosz-Griechenland. (Hoogd.) Zwiobmi. 8. groot 272 bladz. De
Titel dezes boeks, door den Baron van RiedeSELuitgegeeven, kon aanleiding geeven tot
de misvatting, als of ook hier van 't eigenlyke Griekenland, onder de Turken staande,
wierd behandeld. Dit nu is niet geschied, maar deze reis gaat alleen over Sicilië en
het laag gedeelte van het Koningryk Napels.
Neueste Reisbeschreibung durch die vornehmsten Provinzen der Ottomannischen Pforte
&c. (Hoogd.) Berl. enLeipz. 1?:*, groot 169 bladz zonder naam des schryvers. Hy
betuigt, dat hy dit werk op een staatkundige wyze heeft opgesteld, strydig met den
Titel, als welke eene reisbeschryving opgeest. - De Staats-veranderingen des
Turkschen Ryks gaan tot § 21. By den in het begin juist opgegeeven oorsprong der
Turken meent hy, dat Turkomannie den naam van, den eersten inval der Turken in
datzelve had gekreegen; daar tog de Turkmen eene van de Turken verschillende, en
Turkomannie bewoonende natie is. Het volgende onder den Titel: grenzen en voornaamste
rivieren van het Europisch Turkye, is te bepaald opgegeeven; want 'er wordt, gelyk
het vervolg uitwyst, niet slegts van het Europisch, maar van geheel Turkye gehandeld.
Doch § 11. is de langte en breedte van het Europisch, en §. 22. van het Asiatisch,
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meer dan de helst langer en breeder opgegeeven, dan het werklyk is, ten ware dat 'er
andere dan duitsche mylen mee gemeend zyn. In §. 25. wordt Constantinopel beschreeven
als 15 Italiaansche mylen groot, maar het is wel wat grooter. Adrianopel wordt op 8,
waarschynlyk ook Italiaansche mylen groot geschat. De beweering in §. 43. dat de Kerk
des H. Grafs maar 100 schreden lang, en 60 breed zy, is onwaar; niet minder, dat de
Latynen daarin alleen den openbaaren Eerdienst waarnamen, het welke tog de Grieken en
Armeniërs even zo wel doen, ja, volgens de inrigting, Christenen van alle Gezindten
doen kunnen. By de opgegeeven grootte van Damascus en Smyrne wordt niet gezegd, wat
het voor mylen zyn, maar het moeten wel Italiaansche zyn. In §. 45. wordt van Tripoli
gezegd, dat het een kleine stad in Natolie' is; maar 't ligt in Syrië. Even zo vreemd
is het, dat §. 48. Tyrus tot Natolie worde gerekend, daar het nogtans in Palestina of
Syrië, in eenen ruimeren zin, ligt. Zonderling is het, dat volgens §. 49. Comana niet
vervan Toccat leggen, en egter aan Moscovië en de Kaspische Zee zou grenzen; daar tog
tusschen het eerste en deze twee laatste redelyk groote Ryken leggen, waar tegen
Comana eene kleinigheid is. De schryver heeft §.52. geweldig mis, wanneer hy Tenedos
voor 50 duitsche mylen in den omtrek opgeest; 't zyn naauwlyks zo veele Italiaansche;
en dergelyke misslagen vind men by de eilanden Sciro, Jcaria en Pathtnos. By het
gezegde nopens Candia zal het wel een drukfout zyn: " de bewooners waren" meestal den
Griekschen, de meesten den Mahomedaanschen Godsdienst toegedaan. "In stêe van
meesten, moet, veelligt, de minsten staan. Zodanig eene fout moet men ook wel ligt by
de stelling §. 53. raakende het eiland Cyprus vermoeden: " de bewooners zyn deels
Christe" nen, deels Turken; de laatsten, wanneer ze"ryk zyn, verbergen hier hunne
schatten onder de aarde, op dat zy hen niet ontnomen" worden. "Dit ziet op de
eersten, te weeten de Christenen; want de Turken hebben deze voorzigtigheid niet zo
noodig. De lugt te Smyrna wordt §. 85. als ongezond beschreeven. By het einde van
dien zegt hy, volgens de op* gaave van anderen, dat het op de meeste eilanden des
Archipels, in den Zomer, zelden regenten dondert; dit nu geschiedt gewis zelden. In
den 88» §. worden de gewoonten der Oosterschen als wonderlyk en afzigtig verklaard;
het welk ik niet wilde beweeren. Dit oordeel vellen zy, gewis, ook van de onze. De
gewoonten zyn, overal, van eene gemengde natuur. De 90'e §. handelt van den toestand
van den Godsdienst, en geeft de volgende hoofdpartyen op: " Armeniërs, Nestorianen,
Jacobi" ten, Marabuten, Malekiten, Ilanefiten, Scha" feiten en Hanbaliten. De vier
laatste zyn in" zonderheid op te merken, om dat alle Maho" medaanen, de Persianen
alleen uitgenomen,"meestal tot ééne van deze benaamingen be" hooren. "Hier hadden de
twee Hoofdfecten des Mahomedaandoms, te weeten Sonniten en Schiiten, voor de
Onderfeélen gemeld moeten worden. Niettegenstaande de Jooden zo talryk; zyn, zo wordt
van dezen evenwel geene melding gemaakt. Het is zeer vreemd, de Jesiden, §. 91.
Leerlingen van Jesus te willen noemen., Van de Moskeën wordt §. 99. verzekerd, dat:
rondom dezelve zes Torens (Minnarets} waren"van welken de Muessins de menschen tot
het: gebed riepen. Dit is onwaar. Daar is maar: eene eenige Moskee van, dit slag te
Constantinopel; zelfs de Sophle-moskee heeft 'er maar vier j de meeste hebben slegts
éénen Minnaret: en niet yan dezen, maar van de rondom dezelve gaande Gaandery
geschiedt de afkondiging tot het gebed. Even zo onwaar is het, dat de vrouwen niet in
de Moskeën mogen gaan; zy mogen slegts met de mannen niet te gelyk daarin by den
Eerdienst zyn. By het einde van §. 102. zegt hy: de overige Christen-gezindten hadden
slegts Patriarchen in naam, welken de Paus aanstelde. Dit geldt alleen van de
Maroniten, en de van de Armeniërs, Kopten en Nestorianen afgevallcnen, en met de
Roomsche Kerk zogenoemde verëenigde Schismatici. Zo moet mede, het geen §. 103. van
de Oostersche Christenen wordt verhaald, dat ze den Patriarch te Constantinopel voor
't zigtbaar Opperhoofd der Kerke hielden, van de Grieksche Christenen alleen worden
verstaan. Dat de mindere Geestelykheid meestal van den Koophandel leeve, is niet
waar; maar zy geneeren zig dikwyls met den veldbouw, het tuinieren en verzamelen van
Zyde. Wat§. 104. nopens de Monniken-ordens voorkomt, is zeer dubbelzinnig. Spreekt hy
alleen van de Oostersche; dan is het te veel: maar sluit hy de Roomsche mede in, dan
is het te weinig, 't bericht nopens doKloosters, §.106. is onzeker; maar dit is
onwaar, dat alle Kerken in het gansche land Kloostere worden genoemd; even alsook dat
geen, wat §. 107. staat, dat zy, die in het Klooster van den H. Paa/i«gingen,
nietmogten trouwen; want het trouwen staat geen' gewyden, maar eeniglyk den
waereldiyken Kerkelyken, hoewel maar eens, vry. Jn plaats dat 'er §. 108. staat: "
Mahomed" zoude in het Klooster op den berg Sinai zyn p gebooren,"moest 'er staan: hy
zou daarheen gekomen, en van de Monniken wél ontvangen zyn, en hen des wegen het
bekende Testament gegeeven hebben. Van §. 114 tot 118. is van de geleerdheid aldaar,
by eene verwaarloosde onderscheiding der Turken en Christenen, voor de onkundigen
zeer dubbelzinnig gehandeld. Volgens §. 119. ware de Koophandel den Christenen
meestal overgelaaten; daar de poden 'er nogtans even zo veel deel aan hebben, en de
Genueezen hebben, daar, openlyk niets meer te doen. De Koophandel der Engel/eken en
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Hollanders baalt niet by dien, welken de Franschen en Italianen dry ven.. De prys der
Slaaven is tien, ja twintig maal hooger, dan by § 121. wordt opgegeeven. By het
Turksche geld is §. 125. de berekening der Aspers tot drie penningen, (Prmssischf) en
dus van den Para tot 9 penningen valsch-, en de Titci des Keizers, §. 128. zeer kort
zamengetrokken. De volgende woorden, §. 129. lydén menige veranderingen: " zo dra een
Keizer tot den" Troon komt, wordt hy, met groote staatfie, ' naar het voorgegeeven
gedenkteken van den Propheet Job geleid. Hier bidden zy, dat God den nieuwen Keizer
zegenen, en hem met, wysheid moge verlichten. Hierop omhelst" hem de Mufti, en
spreekt den zegen, enz. Men beweerd §. I37- volstrekt tegen de waarheid, dat de
Kislar-Aga en Kapi-Aga uit het getal der Stommen en Hofgekken waren; want ze zyn wel
de Hoofden der Gesneedenen, maar te gelyk ook de voornaamste Ministers van het Sérail
In §. 141, staat de zo menigmaal nageschreeven dwaaling, dat slegts c\Q Keizerlyke
Afgezandt, by' de betreeding der Turksche grenzen tot aan zyne terugreis, in alles
vry gehouden wordt. Want de Porte bewyst deze Eer elken buitengewoonen Afgezandt, van
welke natie hy ook moge wezen; maar zy verwagt ook hetzelfde van andere Hoven,
wanneer zy iemand zendt By de Audientien worden, §. 142. en, 43 verscheide dingen
verkeerd opgegeeven; even als dit §. Ï74- volstrekt onwaar is," dat" de broeders van
den Sultan nooit meerman"Kapidschi-Baschi konden worden. "- Even als het my zeer
onzeker voorkomt, wanneer de ongenoemde schryver in de voorreden verzekert, dat hy
veel op zyne reizen had gezien; zo noodeloos komt my de vervulling zyner beJoste
voor, om zig in een ander werk wydloo, piger uit te laaten; want zulks zou in de daad
van geen nut wezen, byaldien het slegts uit eene verzameling mogt bestaan,
Staats-und Kriegsgeschkhte des russischen und turkischen Reichs. Leipz. 1772. groot
34 Hoogd, Madz. in 4to. Op de 14 eerste bladz. handelt de schryver van het Russisch
Ryk. Hierop volgt eene historische beschryving der Turksche Vorsten, en bladz. 16.
eene geographische van het Turksche Ryk. Nopens de daarby voorkomende beweeringen:
dat Osman de Janistaaren opgerecht, en Selim II. Cyprus weggenomen hebbe, kan men den
tweeden Paragraaph myns werks nazien. By de beschryving der inwooners en regeerwyze
wordt bladz. 18. in 't algemeen gezegd, dat elkChristen, jaarlyks, eene Ducaat
hoofdgeld moet geeven. In de beschouwing van het Turksche geloof, het welk even zo
klinkt, als of men van het Duitsch, Zweedsch enz. geloof wilde spreeken, mengt hy
Critiken en Satyren zyner soort. Op de overige bladzyden, die van den voorigen
Turkschen oorlog handelen, komen veele dingen (en elk zal üg verwonderen, hoe dat
hier te pas kome,) no. pens geschillen en de domheid derKerklyken voor, welke, naar
des schryvers meening, al, toos, eene bylaage van dezen waren. Wanneer men zig
verstcut, zo weinige, schielyk zamengestelde, en wat den oorlog betreft, uit de
nieuwspapieren getrokken bladen, onder een pragtigen en veel beloovenden Titel, de
waereld aan te bieden; dan zullen de klagten over de menigte en stoutheid der
autheuren, alsmede de bedriegelyke titels der boeken, gestadig, meer en meer worden
gerechtvaardigd.
Rémarques fur le militaire des Turcs & des Russes; fur la facon de combattre les
prémiers 6? c. fur les Georgiens, Coschidois, Mainottes, Mon- tenegrins, Albanois,
Chrêtiens Gfecs (tfc. avec Plans par Mr. de Warnery, Major General. Breslau 1771. 12.
groot 264. bladz. In het eerste Hoofd, handelt hy van den Krygsstaat der Turken heel
aartig. Kleine misslagen moet men hem ten beste houden: by voorbeeld, voort in 't
begin, dat de dooden tri Turkye maar omtrent één' vost diep onder de aarde begraaven
lagen, daar het tog by de twee ellen zyn: het Commando by eene Turksche Armee niet
gescheiden was, (Wade. 48.) en de Generaal wel eenen Divan belegt, maar volgens eigen
goeddunken beslist; het welk alleen van een' Seraskier waar is. Naar zyne beweering
zou (bladz. 49.) de Bassa van Runielië het Turksche leger commandeeren, wanneer het
in Europa stond; maar de Bassa van Natolie, by aldien het in Astë ware, om dat deze
als de gebooren SetasBërs waren. Hy verzekert (bladz. 61.) heelwel, dat men alle
Bedienden, Kooplieden enz. in een Turksch Leger mede telt, en dus eene groote Armee
opgeest, maar dat men slegts het derde gedeelte voor Zoldaaten kan houden. Dat deze
voor het overige, (bladz. 6a.) de manschap in soldy der Porte staande uitgezonderd,
slegts van den Georgius-totDemetrius-dag toedienen, volgens den ouden styl. — In het
tweede Hoofd. oordeelt hy van deRusstsche Armee, de Vloot en den inborst dier Natie
niet kwalyk. De met Voltaire gemeene gedagte, (bladz. 142.) dat de menschen niet van
een vroeger Paar konden voortkomen, om dat zy, in verscheide Provinciën, zo
verscheide waren, laate ik aan het oordeel der leezers over. — Wanneer hy, in het
derde Hoofd, van de Georgianen, Coschiden en andere volken, welke de wapenen ten
voordeele der Russen konden opvatten, spreekt; dan uit hy 't wanbegrip, als of het
grootste gedeelte van de onderdaanen der Porte in Christenen van dezelfde Gezindte,
als de Russen bestondt. By Asië maakt hy gewag van het oude Ccschis, waartoe voor
tegenwoordig Mingrelië, Imirette en Guriel wordt gerekend, van het eigenlyk Georgië
en Armenië; maar by Europa, van de Grieken, Marnoten, Albaniërs, Montenegriner, kort
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en goed. Het laatste Hoofdstuk stelt de wyze, om met de Turken te vegten, op bykans
honderd bladzyden voor. Het gansche werkje is eene zeer goede onderregting, welke
geen Officier, ik zwyg dan een Generaal, in den oorlog tegen de Turken kan ontbeeren.
Doch dit mag ik niet vergeeten, dat de aanmerkingen, zeer ongevoeglyk, in den Text
gelast worden. Beschreibung der Stadt Konstantinopel und der er .Bardanellen.
(Hoogd.') Berlin, *7?i. 8. groot één en een half blad, zonder naam des schryvers. Dit
is eene, naar deszelfs belydenis, uit ïournefort, Thevenot, Spon en anderen
zamengetrokken, en geene kwaade beschryving. Thevenot eene Rem te geeven is, naar het
geen ik, vooraf, van hem gemeld heb, wanvoegelyk. Inmiddels blyst men, zelden, zonder
misdagen, wanneer men zelfs uit nog zo wisse bronnen schept, maar zelf niet op de
plaats of in de gewesten is geweest. By voorbeeld, bladz. 18. wordt gezegd: dat een
Asper omtrent drie penningen is, 't welk veel te hoog is opgegeeven; gemerkt drie van
zulke Aspers op een' Para gaan, en 146! van deze in eene Hollandsche Ducaat. Volgens
bladz. 25. waren de Genuezen nog Patroonen van de Georgie-kerk, daar ze nogtans
geheel buiten de Levant zyn geilooten, en zig aldaar, by den Koophandel, onder
vreemde bescherming moeten begeeven. Op bladz. 26. wordt van de Hongaarsche, of
JDuitsch-Keizerlyke, als mede van de Poolsche Gezandten gemeld, dat ze in de stad
Constantinopel woonden: dit was wel zo in voorige tyden, maar thans niet meer; want
nu woonen zy met de andere Gezandten te Pera.
Deze zyn de voornaamste Schryvers, over wier werken, voor zo verre zy tot myn vak
behoorden, ik myn oordeel heb ter neer gesteld, met die onzydigheid, als ik zelf wil,
dat de leezers over myn opstel hun oordeel mogen vellen.
EINDE van het TWEEDE en LAATSTE DEEL.
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HISTORISCHE BERICHTEN VAN DE REGEERWYZE, ZEDEN EN GEWOONTEN DER

OSMANSCHE MONARCHIE

14240

DOOR PETER BUSINELLO, Staats-secretaris der Republiek Venetië.

14245

14250

14255

14260

VOORBERICHT.
De Schryver dezer berichten, waarvan ik, in myn werk, §. LIV. by de aanhaaling en
beöordeeling der schryvers der agttiende eeuwe, een zaaklyk uittrekzel het gegeeven,
overleed in het jaar 176??, te Venetië, en wierd, in zyn Leeven, voor één der
grootste Staatkundigen van zyn tyd gehouden. Voorheen was hy Gezandschaps-secretaris
van den Bailo of Venetiaanschen Afgezandt aan de Porte; en by die gelegenheid
verzamelde hy de stoffen tot dit werk, het welk hy den toenmaaligen Doge van Venetië
toezond en toeeigende. De beroemde Hoogleeraar en eerste Bibliothecarius, ??e Bret,
te Stutgard, heeft het verdeeld, en in het eerste en tweede stuk van zyn (Hoogd.)
Magazyn ten gebruike der Historie bekend gemaakt. Ik heb het met een Italiaansch
Handschrift opnieuw ver gekeken, en verscheide dingen in de aantekeningen veranderd,
maar vooral de menigmaal geheel en al verminkte Turksche woorden en naamen hersteld.
Anders is de Text, eenige kleine verbeteringen uitgezonderd, zo' als hy was,
gedrukt, zynde slegts de onnoodige opdragt, beneffens de herhaalde overgangen der
ééne afdeelinge tot de andere weggelaaten, om dat die hy den inhoud boven elke
afdeeling zelve worden aangeweezen.
STOKHOLM, in Maart 1778.
D. CHRISTOPH. WILL. LÜDEKE.

I. INLEIDING.
14265
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GY, Doorluchtigste Vorst, hebt my, by myn vertrek van Venetië, belast, dikwerf aan U
te schryven, en ik heb U beloofd, dit te doen.
Ik ken uwe edele weetgierigheid; ik weet deswegen ook, dat gy van vreemde landen
wezenlyke, en geene geringe en gemeene dingen begeert. Want wat nut steekt in de
kennis van de gesteldheid den toestand de Fabrieken, de gebruiken enz. wanneer het
enkel zulke dingen zyn, die men in alle landen mede vindt? Daar, ik nu weet, dat gy
wezenlyke kundigheden vordert; zo wil ik u in staat stellen, om van dit groote Ryk
een regt denkbeeld te vormen, het welk, misschien, ten eenemaal verschillen zal, van
't geen men daaromtrent in Italië vormt.
Ik zal u dus eene beschryving van den oorsprong, den Godsdienst, de Leer, de Zeden en
verscheide Godsdienstige schikkingen der Osmannen leveren. Hierop zal ik u in het
Serail leiden, en nopens 't onderscheid der lieden en bedieningen van datzelve
onderregten. Alsdan zal ik van 't Ministerie, de verscheidenheid en 't aanzien der
Ministers, van de wyze der regeeringe in de onderworpene cynsbaare en vereenigde
Provinciën, van de orde in het handhaven van 't recht, en van de Policy in de
hoofdstad spreeken. Voorts zal ik overgaan tot de Staats-huishouding, en de kassen,
inkomsten en Staatslasten onderscheiden, als mede van den Koophandel spreeken, welken
de onderdaanen en inwooners van Asia, Africa en Europa thans hier dryven. Waarop de
Krygsstaat volgen zal, dien ik naauwkeurig zal aanwyzen: ik zal ook van de
Artillerie, den staat van oorlog, en van de Militie handelen. Eindelyk zult gy
vinden, wat de Osmannen voor eene Staatkunde in de regeering hunnes eigen Ryks
waarneemen; als mede, hoe zy vreemde Vorsten beschouwen, hunne Ministers agten, en
met welke Ceremoniën zy dezelve ontvangen; en ten laatsten, wat men by de
onderhandelingen met dit Hof in agt moet neemen.
Vindt gy, in deze stukken, die naauwkeurigheid niet, welke met dit uitgestrekt Ryk
overeenkomt; vergun my dan, u te zeggen, dat de grootte des Ryks zelve een grootere
naauwkeurigheid onmogelyk maake. Hoe wilt gy begeeren, dat een Minister, welke zig,
geduurende zyn Ministerie, van Tolken moet bedienen, alles moet weeten? Hy leert de
Natie, by welke hy zig ophoudt, uit een zeker Ministeriaal gezigtspunt kennen. Maar
hiervan kunt gy verzekerd zyn, dat, het geen ik u schryve, echt en geloofwaardig is.
't Is waar, dat dit de gewoone verzekering van elk een is, die van een vreemd land
schryft; maar mogelyk is deze verzekering niet altoos gegrond. Om u nu van myne
oprechtheid te overtuigen, behoeve ik u slegts te verzekeren, dat ik geen het minste
belang by deze natie hebbe, het welk my kon beweegen, haare deugden te verheffen. Ik
heb dus geene andere beweegreden, dan de zuivere rechtvaardigheid, welke my leert,
haar die gebreken niet te last te leggen, welke zy niet heeft, en die geene niet te
vergrooten, welke zy heeft. Eenzydig zal ik dus niet zyn, noch vyandschap en
vooröordeelen tegen deze natie toonen; en my zal niet eens myne verblyfplaats
verblinden, die anders menige schryvers gekluisterd houdt. Ik zal niets melden, dan
het geen ik of zelf gezien, of waaromtrent ik veele geloofwaardige getuigen hebbe.
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II. Van den Stigter van den Mahomedaanschen Godsdienst, en de beweegreden, die hem
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ter stigtinge van dien hebben aangezet.
Elk weet, dat Mahomed de Stigter is van dien Godsdienst, welken de Osmannen belyden.
Alle schryvers komen ook daarin overeen, dat Mekka zyne geboorteplaats was; maar
allen verschillen ten opzigte van de hoedanigheid zyns oorsprongs, en de beweegreden,
welke hem hebben bepaald, om zig als Wetgeever op te werpen.
Na dat ik, in dit opzigt, veele oude origineele schriften getoetst heb, welke hier in
de Bibliotheek van een aanzienlyk Griek worden: gevonden; zo wil ik u zaaklyk melden,
wat my in dezelve nopens dit gelukkig Legerhoofd waarschynlykst voorkwam.
Om hem regt te kennen, moet men weeten, dat het Arabië, welk men, wegens zyne
vrugtbaarheid, 't gelukkige noemt, waarin ook Mekka, Mahomeds vaderland, ligt, ten
tyde van deszelfs geboorte, (even als thans nog,) van volken wierd bewoond, welke in
verscheide Republieken waren verdeeld. Elke Republiek welke men een' Stam noemde, had
aan haar spits of Hoofd, den oudsten en aanzienlyksten van ééne der voornaamste
Familien, waaruit de Republiek bestond. De stam, uit welken Mahomed was, droeg den
naam van Kureysch wiens voornaamste Familie Haschem wierd genoemd. Deze had toen ten
Hoofde Ae'bdal, Mothleb, wiens eerstgebooren zoon Ae'bdullah heette, zynde Mahomeds
Vader. Deze Familie woonde aan de kusten der roode Zee, en Ae'bdal-Mothleb was
Priester in den Tempel te Mekka, daar men de Afgoden des lands aanbad. Als Hoofd des
Stams was hy Vorst over deze plaatzen, en in deze hoedanigheid voerde hy oorlogen
tegen de Persianen en Ethiopiërs; het welk bewyst, dat Mahomed niet, als veelen
voorgeeven, van het laage Gemeen afstamde. Zyn Vader overleed nog voor zyn'
Grootvader ?? Mahomeds jongheid maakte, dat hy zyne eige rechten verloor, gemerkt zyn
Oom zig in 't bezit der opperheerschappye stelde. Op deze wyze zag zig Mahomed, welke
gebooren was, om te beveelen, in de droeve noodzaaklykheid gesteld, by eene ryke
Weduwe, Chadiga, in dienst te gaan. De schryvers zyn 't niet eens, of ze met kameelen
en muilezels op Syrië gehandeld, dan of ze slegts een' winkel te Mekka gehad hebbe.
Doch hoe het daaromtrent ook zy, 'tzy dan dat hy als jongen in dien winkel, of als
muilezeldryver gediend hebbe; zo veel is ten minsten zeker, dat hy in den dienst
dezer Weduwe geweest is; dat ze, vervolgens, door de naauwe verkeering met Mahomed,
die geene gemeene sterkte bezat, op hem verliefd, en met hem getrouwd zy, waar door
zy hem tot eenen der rykste Kooplieden te Mekka maakte. Mahomed was toen 30 jaaren
oud, maar te gelyk aan de vallende ziekte onderhevig. Hy wenschte, dat zyne vrouw die
zwakheid niet merkte. Zyn rykdom maakte zyne eergierigheid gaande, om zyne eige
rechten wêer te doen gelden, en zig wêer in dien post te stellen, welken zyn Oom hem
had ontnomen. De verkeering met de Christenen van Egypten, en met de Jooden in Judea,
welke hy by zynen handel had leeren kennen, had hem nopens de verscheidenheid der
Secten onderregt, waaruit hy opmaakte, welk een gevolg de verscheidenheid en yver der
gevoelens in zaaken van Godsdienst konde hebben. Op dit besluit bouwde hy zyn eigen
belang, en nam voor, een Wetgeever van een nieuwen Godsdienst te worden. De tydsomstandigheden hadden zyn voorneemen niet gunstiger kunnen wezen. De Arabiërs waren
hunnen ouden Afgodendienst moede, en vervielen tot een soort van Ongodistery, Mahomed
begon dus, een ingetogen en voorbeeldig Leeven te leiden, en sleet den meesten tyd
met enkele beschouwingen. Wanneer hem zyne ziekte overviel; dan zeide hy zyne vrouw,
hy viel daarom, om dat hy 't aangezigt van Gabriël niet kon verdraagen, welke hem, in
Gods naam, veele gewigtige dingen raakende den Godsdienst openbaarde. Chadiga, welke
of werklyk bedrogen was, of zig hield, als ware zy bedrogen, strooide in alle huizen
uit, dat haar Man een Propheet was, het welke hy door zyne Bedienden, en door een
ander vertrouwd Perzoon, welken hy tot dat einde had onderregt, liet bekragtigen.
Toen hy zag, dat hy Bewonderaars had, begon hy, van zyne Openbaaringen en Gezigten
vryer te spreeken, wel weetende, dat deze 't kragtigste middel zyn, om het volk te
trekken.
Inmiddels stierf zyn Oom, de Stadhouder van Mekka; en, niet sterk genoeg zynde, om de
Regeering magtig te worden, moest hy voor een zyner Bloedvrienden zwigten, welke,
wegens Mahomeds oogmerken, jaloers wierd, en hem noodzaakte, Mekka te verlaaten, en
naar Medina te vlugten, alwaar het grootst gedeelte der inwooneren, die Arrianen
waren, zig door zyne verdigtzels lieten verleiden, en hem aanhingen. Zynen aanhang
dagelyks ziende vermeerderen, hield hy op, zyne nieuwe Secte door reden te bewyzen,
en maakte zyne vrienden diets, dat zyne Leer door het geweld der wapenen moest worden
uitgebreid. Tot dat einde zogt hy zyn eigen party door verbindtenissen te versterken,
en huwde met de dochters der vier aanzienlykste inwooners van Medina. Met hulpe van
dezen begon hy, den eenen stam na den anderen te bedwingen, tot dat hy eindelyk
meester wierd van de stad Mekka. Maar, dewyl hy met de Arabiërs oorlogen, en met
reden veel van de Christenen moest duchten; zo was hy 'er, als een goed Staatkundige,
opuit, om zig tegen dit gevaar te beveiligen, en sloot met dezen een plegtig
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Tractaat, waarvan men het Origineel in het Klooster op den berg Karmel (*) gevonden,
en naar Frankryk gebragt heeft, alwaar het nog in de boekzaal des Konings wordt
bewaard. Volgens dit Tractaat verpligtte hy zig, de Christenen in hunne Perzoonen,
Kerken, Kloosters en Goederen te beschermen, de Geestelykheid in haare Parochiën niet
te ontrusten, ze nimmer met geweld te dwingen, hun geloof te verzaaken, noch de
Monniken te noodzaaken, van hunne Ordens af te staan, geene Kerk te verwoesten, noch
haar in eene Moskee te veranderen, ze met geen grooter schattingen te bezwaaren, dan
de Muselmannen, hunne Kerkelyken van alle lasten te ontheffen, ze tot geene
Krygsdiensten te dwingen, maar veeleer op hunne verdediging bedagt te zyn, de Vaders
en Moeders der Christenen niet te noodzaaken, hunne dochters aan Muselmannen uit te
huwelyken, en, wanneer eene Christin met een Muselman trouwde, dan zoude hy haar, ten
opzigte van haare Godsdienst-oefening, de vryheid laaten. Voorts beveelt hy den
Muselmannen, de Christenen, in hunne Staaten leevende, niet te dwingen, om
slaavendiensten te doen, noch op eenigerhande wyze tyrannig omtrent hen te werk te
gaan.
Van den anderen kant verpligtten zig de Christenen, agtervolgens dit Tractaat, geen'
vyand der Muselmannen te helpen, hem te ondersteunen, noch te ontvangen, of in hunne
huizen te herbergen, maar veeleer de Muselmannen wél te behandelen, en gastvryheid
omtrent hen te oefenen. — Dit Tractaat, 't welk Mahomed zelf, naderhand, zo weinig
opvolgde, beschermde hem toen tegen gevaar, en maakte, dat hy zyn eigen Plan
voleindde. Zyne huichelaary en bedriegery hielp hem, eindelyk, tot de Souvereiniteit,
na welke hy stond, hebbende het voor bedriegers zo zeldzaam geluk, den voortgang van
zyn' Godsdienst te zien, en zyne Waardigheid, by zyn' dood, op zyne nakomelingen over
te brengen.
Dit is de Historie des valschen Propheets, welke ik onder zo veele voor de
waarschynlykste houde, om dat ze met de zaak zelve, en de natuur der Staatkunde meest
instemt.
(*) Dit is een misslag: het moet wezen Sinai. Ook is het voorgegeeven Origineel uit de
Secretary des Serails in de Bibliotheek des Konings van Frankryk.

III. Van de Godsdienst-stellingen der Turken.
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De wet der Turken is vervat in drie boeken, 't Eerste is de Koran, welke de geloofsartikelen voorschryft. Het tweede draagt den naam van Esfunnet, verklaarende de
overleveringen des Propheets, en de gevoelens der Wyzen. Het derde handelt van de
gevolgen, die men uit de twee eersre kan trekken. — De Koran wierd door Mahomed zelv'
geschreeven, welke, behalven de Godsdienste-geboden, ook een' regel voor de
burgerlyke regeering daarby gevoegd heeft. De twee andere wierden door zyne vier
eerste opvolgers opgesteld, te weeten Ebubekr, O'mer, Osman en A'ely. Ook wierden de
beslissingen en gewysden der Chalyphen van Babylonïê en Egypten voor onfeilbaar
gehouden, om dat ze Leeraars en verklaarers der wet waren. Doch, even als hunne
tydelyke magt is afgenomen, zo is ook het gevoelen nopens hunne onfeilbaarheid
verminderd. -— In de verklaaringe der wet zelve is een groot onderscheid tusschen
deze Leeraaren, inzonderheid tusschen O'mer en Ae'ly, de twee opvolgers van Mahomed,
die elkander regelregt tegenspreeken, en de twee vyandlyk tegen elkander gezinde
Secten, naamlyk O'mer de Osmansche, en Ae'ly de Persiaansche, (*) hebben
voortgebragt. Hier wil ik eeniglyk van de Godsdienststellingen van O'mers aanhangers
spreeken, als het welke de Godsdienst dezes Ryks is.
Zy hebben slegts een eenig geloofs-artikel, te weeten, dat 'er een eenig God en
Mahomed zyn Propheet is. Maar, wil men een goed Mahomedaan wezen, dan moet men vyf
prakticaale artikels waarneemen, die ze de fundamenteele stukken van den Godsdienst
noemen, 't Eerste is het wasschen; het tweede 't vyfmaal op een' dag herhaalde gebed;
het derde 't vasten in den Ramasan; het vierde de blinde opvolging van den Sfaedaeket
of het doen van aalmoezen; het vyf de de Bedevaart naar Mekka, wanneer 'er geen
wettig beletzel is. By deze vyf hoofdartikelen komen nog eenige andere, welke wel van
eene laagere klasse zyn, maar hem nogtans, die ze niet waarneemt, zo als wy zouden
zeggen, tot een zondaar maaken. Doch zy worden door de Turken niet met al te veel
zorg opgevolgd, en van veelen hunner Leeraaren niet zo zeer als wezenlyke stukken van
den Godsdienst, maar wel als zulke dingen aangemerkt, waar door de menschen ter
vervullinge van de noodzaaklyke geboden der wet worden gewend. Daartoe behoort de
onthoudinge van verkensvleesch en wyn, de besnydenis en de waarneeming van den
Vrydag, als een' dag van devotie. Nopens elk van deze Artikelen van beide klassen wil
ik u iets melden. Ik wil een' aanvang maaken met het wasschen, welk het eerste voor
een waar Muselman noodwendig Artikel is. Hiervan zyn drie soorten.
De eerste wordt genoemd Ahdest, waar door men zig tot het gebed bereid. Deze neemt
men waar, vóór dat men in de Moskee gaat. De tweede draagt den naam van Guful, en
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geschiedt door het gebruik der baden, na den omgang met het andere gedacht, of een
ander toeval by nacht. De derde heet Thaeharet, en wordt gedaan, na dat men zyn
gevoeg gedaan heeft. Van de eerste moet ik u wat meer melden, te meer, daar my nog
geen schryver is voorgekomen, die 'er van gesproken heeft.
Eerst wasschen zy beide de handen, en zeggen: "gelooft zy God, die het zuiver water
geschapen, en het de kragt, van te reinigen, gegeeven, en ons geloof luisterryk heeft
gemaakt." Dan neemen zy, driemaal, water met de regte hand in den mond, zeggende by
het wasschen: "ik bidde u, Heere myn God, my van het water te proeven te geeven, het
welk gy Propheet Mahomed in 't Paradys hebt gegeeven, het welk welruikender, dan
Balzem, witter, dan melk, en zoeter, dan honig is, en de kragt heeft, van den dorst
des geenen, dien dorst, voor eeuwig te lesschen. Hierop haalen zy water door de neus
op, en zeggen: "geef my, o Heere, den reuk van 't Paradys te ruiken; laat my hem
genieten, en laat my den reuk der Helle niet ondervinden."
Alsdan wasschen zy 't gansche aangezigt tot de ooren toe driemaal, en zeggen:
"reinig, o Heere, myn aangezigt, even als, ten dage des oordeels, het aangezigt uwer
Propheeten en aller der geenen zyn zal, welke u zullen gehoorzaamd hebben. Hierop
neemen zy water in de vlakke regte hand, en zeggen: "laat my, Heere, ten jongsten
dage, het boek myner werken in de regte hand geeven, het welk de hand der
Uitverkoorenen is, en vergeef my myne misdaaden. Dan neemen zy water, als te vooren,
in de linke hand, en zeggen: "laat my het boek myner Zonden niet van de linke hand of
van agteren geeven, en gaa niet met my in 't gericht, wegens myne misdaaden. Hierop
wasschen zy hun voorhoofd, en zeggen: "ontvang my, o Heere, met uwe barmhartigheid,
wanneer ik voor u zal verschynen, en prent myn Hoofd de deugden, en niet de ondeugden
in". - Dan neemen zy water met beide handen, wasschen met de twee duimen de ooren, en
zeggen: "laat my, Heere, van uwe Knechten zyn, welke gehoor geeven aan het geen in de
heilige boeken is geschreeven, en 'er zig naar rigten." Met de andere vingers
wasschen zy den hals, en zeggen: "bevryd my, Heere, van de Hel en de banden, welke
men, hier, den hals en voeten aanlegt."
De voeten wasschen zy, zonder het ooit na te laaten, op één der vyf bedeüuren. Op
andere tyden is het genoeg, wanneer ze met de vingers den regten voet aanraaken, het
welk zy altyd met de linke hand doen, en 't volgende gebed uitspreeken: "houd my
vast, o Heere, en laat my niet van de Helle-brug glyden." Zy zeggen brug; om dat ze
gelooven, dat eene brug tot het Paradys leidt, onder welke de Hel is, maar welke zo
naauw en smal is, als het snydend gedeelte van een mes.
Eindelyk wasschen zy ook den linker voet, en sluiten met het volgende gebed: "neem, o
Heere; myn gebed aan; vergeef my myne schuld: neem de aanbieding aan, welke ik u doe,
op dat dit myn gebed niet onvrugtbaar zy. Dit zyn de plegtigheden by het wasschen,
wanneer ze zig bereiden, in de Moskee te gaan, en daar te bidden. By de twee andere
wasschingen spreeken zy geen één woord.
Nu gaa ik over tot hun gebed. De Koran beveelt, dat ze alle 24 uuren vyf maal zullen
bidden; voor eerst by den opgang der Zon; ten anderen om den middag; ten derden
tusschen middag en den ondergang der Zon; ten vierden naa het ondergaan der Zon; ten
vyf den één en een half uur naa middernacht. Tot alle deze vyf tyden worden zy van
den Menaret of toren, door zekere daartoe aangestelde menschen, welke gebeden en
devoote noodigingen zingen, aangemaand. Zy doen hun gebed met eene aandagt en
verzameling van gedagten, die waardig is, door de beminnaars van den waaren
Godsdienst te worden nagevolgd. Zy spannen hunnen geest zo in, dat hen niets daarvan
aftrekke of verstrooje; ja, volgens hun bygeloof, gaan zy hieromtrent zo verre, dat,
wanneer of hoesten of niezen hen in het bidden stoort, zy zig verpligt agten, 't
gebed van vooren af wêer te beginnen. Deze gebeden nu zyn niet uit den Koran, maar
uit de schriften der vier hoofdleeraaren, Ebubekr, Osman, O'mer en Ae'ly getrokken.
By deze gebeden maaken zy onëindinge wendingen en draajingen des lighaams. Zy
strekken de armen uit, heffen ze omhoog, vallen neder, en raaken den grond met 't
voorhoofd aan.
Het derde artikel raakt het vast en in den Ramasan. Deze duurt eene geheele maand,
welke denzelfden naam heeft. Ik geloof niet, dat 'er eene Gezindte in de waereld is,
die strenger vast. Van den opgang der Zonne tot haaren ondergang toe mogen zy noch
eeten noch drinken, noch iets ruiken; met één woord: zy mogen nietsdoen, wat één van
hunne vyf zinnen aandoet. Arme lieden neemen het met de uiterste strengheid waar;
want op de overtreeding zyn de strengste straffen gesteld. Men zegt, dat men, in
voorige tyden, iemand, die den Vasten niet had gehouden, gesmolten lood in den mond
heeft gegooten. Doch, 't zy de menschen inmiddels wyzer zyn geworden, of eenen
redelyken Godsdienst-yver hebben aangenomen, ik ten minsten, zo lang als ik hier ben
geweest, heb nog niet gezien, dat iemand deswegen gestraft is geworden. Ook geloove
ik, dat dit gebod nooit minder in agt genomen is, dan thans, vooral door lieden van
rang. Maar, zo streng als de levenswyze, geduureude deze maand, overdag is, even zo
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buitenspoorig is ze by nacht. Men gaat dan van het eene huis naar 't andere; men
houdt gastmaalen, en brengt geheele nachten met drinken en verlustigingen door. Des
het vasten hoofdzaaklyk daarin bestaat, dat men den dag in den nacht veranderd, en
voor tegenwoordig wordt het, buiten dat, alleen meestal van geringe lieden en het
Gemeen onderhouden.
Het vierde door den Koran voorgeschreeven Artikel is Sfaedaeket of het doen van
aalmoezen. Daar door wordt elk verpligt, jaarlyks, van zyne inkomsten een gedeelte
van het honderd te geeven, om 'er armen van te onderhouden.
Doch 't is bezwaarlyk te denken, dat zig niet, ten minsten by menschen van rang, de
Politie en gierigheid tegen de stipte naarkoming dezes gebods zouden aankanten. My
komt het onmogelyk voor, dat de gierigheid iemand zoude toelaaten, zig van eene Som
te berooven, welke op zig zelve zeer aanmerkelyk kan worden. Veeleer raadt de
kloekzinnigheid elk aan, de waare gesteldheid zyner rykdommen niet openlyk bekend te
laaten worden.
Het vyfde Artikel ziet op de bedevaart naar Mekka. De Koran beveelt deze allen den
geenen, die in staat zyn, om ze te doen, zoo ze anders geen gewigtige plaatzen by de
regeering, of andere wettige beletzels hebben. De Bedevaartgangers vertrekken,
gemeenlyk, in de maand M?? van Constantinopel, begeevende zig naar Damascus, om zig
met de Pelgrims van Vaio?? en andere Asiatische landen te verëenigen. Hierop voegen
zy zig by de geenen, welke uit Persië, Egypten, en andere Ottomannische (*) Ryken
komen, hetwelk, alle jaaren, een getal van 50 of 60 duizend menschen uitmaakt, (†)
die op eenen berg naby Mekka zamenkomen, en aldaar eene offerhande doen, daarin
bestaande, dat men eenige ??amels slagt, en ze vervolgens onder de Armen uitdeelt.
Alsdan trekken zy hunne klêeren uit, en slaan eene grove deken om het lyf, in welke
kleeding zy den berg opklimmen. — De Groote Heer zendt, alle jaaren, vyf honderd
Zechinen en eenen met goud belegden Koran, als mede een kostelyke stof, om 'er
Mahomeds graf mee te bedekken. (*) Wanneer men 'er de nieuwe stof over heen legt; dan
wordt de oude vooraf weggenomen, en in kleine stukken onder de Pelgrims verdeeld, die
ze als Reliquiën bewaaren.
Na dat ik u raakende de hoofdartikelen van hunnen Godsdienst zo veel gezegd heb, als
ik weet; zo kome ik nu tot de andere min gewigtige. De Besnydenis is in den Koran
niet voorgeschreeven, maar de Turken onderhouden haar als eene van hunne voorouders
op hen overgebragte gewoonte, en merken ze aan als een noodwendig teken van een waar
Geloovige. Zy wordt door een' wondarts, zonder den bystand van een Priester, verrigt.
Veele Ceremoniën gaan 'er mede gepaard, doch welke meer na een Bacchus-feest gelyken,
dan dat ze tekenen van eene Godsdienst-plegtigheid zyn zouden.
Het vieren van den Vrydag heeft geene andere oorzaak, dan gemak en uitspanning. De
vrouwen hebben 'er meer voordeel by, dan de mannen: want onder het voorgeeven, van
dien dag te heiligen, vinden zy, by het voorwendzel van 't bad, bekwaamen tyd, om
elkander' haare invallen mêe te deelen. - Wat betreft het eeten van verkensvleesch en
het drinken van wyn; ik moet u zeggen, dat dit een gebod of eene gewoonte is, waarvan
thans byna niet dan de naam alleen overig is. De Turken noemen zulke dingen Haerem,
dat is, vuile en afzigtige dingen. (*) Want voor tegenwoordig wordt te
Constantinopel, gewis, meer wyn gebruikt, dan te Venetië; en, wanneer ik U zeide, dat
men 'er tweemaal zo veel gebruikt, zo zoude ik niet meer, dan de waarheid zeggen.
Daar is dus niemand meer, dan ettelyke huichelaars of spitsvinnige vernusten, die van
naturlyke vyanden van den naam en alle gewoonten der Christenen zyn. Deze lieden zien
het wyn drinken nog met veragting aan. Maar onder menschen van rang is niemand, of hy
gebruikt wyn, en legt zig toe, om den besten en uit de verste landen in huis te
hebben. Daarentegen gebruiken zy de Liqueurs en Rofolis [Rosolis??] ongeloovelyk
sterk, om dat ze gelooven, dat die dingen meer overëenkomst met het water hebben; zo
als ik u dan kan verzekeren, dat ik hen, op eenmaal, heele bekers vol, waarvan wy ons
tot het water drinken bedienen, heb zien uitdrinken. Rofolis geeven zy den naam van
borstwater.
(*) In plaats van Osmansche moest 'er Secte der Sinnitessche, ?? van Persiaansche, Secte der
Schiiten staan.
(*) Dit moet wezen Mahomedaansche.
(†) Hun getal is veel grooter. Elke byzondere Karavaan?? is byna zo sterk.
(*) Doch dit is niet te Mekka, maar te Medina.
(*) Eigenlyk, verbodene, ongeoorloofde dingen.
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IV. Van den Beyram, 't voornaamste Feest der Turken; hunne huwelyken en
echtscheidingen; hoe verre zy het bywyfschap uitstrekken; en van hunne
zedelyke werken.
De Beyram is het grootste Feest der Turken, en komt met onze Paschen overeen. Dit
neemt een' aanvang op het oogenblik, dat men de maan ontdekt, die op de maand Ramasan
volgt. Men maakt het aan 't volk, door het geluid van veele instrumenten, en door het
afschieten der Artillery van 't Serail en de voorstad Thöpchaneh bekend, en het
Gemeen verlustigt zig, geduurende drie dagen, dat het duurt. By deze gelegenheid
hebben veele plegtigheden in het Serail plaats. De Groote Heer begeeft zig, by het
aanbreeken van den dag, met al zyn gevolg, in de grootste pragt, naar de Moskee, en
terug gekeerd zynde ontvangt hy de Complimenten van den Visier, van alle Ministers en
Wetgeleerden, welke, de een na den anderen, zig voor zyne voeten nederwerpen, en
Gianscherif, dat is, Heil zy den Vorst, (*) zeggen. De laatste, die den Grooten Heer,
by deze gelegenheid, complimenteert, is de Aga der Janistaaren. - In deze dagen
hebben de Sultanen, in het oude Serail opgeslooten, de vryheid, om den Grooten Heer
te bezoeken, welk geluk ook de Sultane-moeder en Gemaalin, wanneer ze voorhanden zyn,
met de andere vrouwen hebben. Op dezen dag laat de Groote Heer de voornaamste Ryksamptenaaren pragtig onthaalen, schenkt aan zestien van hen Pelsen, en daar mede
eindigt de Ceremonie. Zeventig dagen na dit, het welke men den ??roeten Beyram noemt,
volgt de andere, dien men den kleinen of Kurban, dat ??ijer-beyram noemt. Op dezen
dag rydt ook de Sultan met groote staatsie uit, en begeeft zig naar de Moskee vóór
dat hy in dezelve gaat, zyn by de deur drie groote kamelen?? bereid, welke zig, door
hunne schoonheid en grootte van anderen, onderscheiden; zy zyn eenigzins versierd, en
op zommige plaatzen wordt 'er de maan op geschilderd. Den éénen slagt de Groote Heer,
waarop ook de anderen worden geslagt. Allen worden ze onder het volk als eene aalmoes
uitgedeeld. Elk doet, op dezen dag, eene offerhande, naar maate van zyn vermogen, en
ook deze lammeren worden onder de armen verdeeld. Dit offer geschiedt op den eersten
dag; maar de vreugde en dit Feest duuren, als by het andere, drie dagen.
Het huwelyk wordt by de Turken voor heilig gehouden, hoewel niemand der Bedienaaren
van hunnen Godsdienst deel aan de plegtigheid heeft; want het wordt eeniglyk door een
Kadhy of Rechter der plaatze bekragtigd. De Bruid is by de plegtigheid zelve niet
tegenwoordig, maar in haare plaats gaat haar Vader of één van haare Nabestaanden voor
haar naar den Kadhy, en woont de plegtigheid by. Hierop wordt de Bruid naar het huis
van haaren man geleid, die haar in eigen perzoon ontkleedt, en te bed brengt.
De Turken hebben een tweede soort van huwelyk, Kjabin genaamd, welk insgelyks voor
den Kadhy wordt geslooten. Door middel daar van kan een man, voor een zekeren tyd,
eene vrouw trouwen, en ze vervolgens wêer verlaaten, wanneer hy de Somme, by het
Contract bepaald, en welke altyd zeer gering is, heeft betaald. Dit soort van huwelyk
wordt ten beste der reizigers verordend. — De Turken mogen met elke vrouw trouwen,
van welken Godsdienst zy ook moge wezen, zoo anders zulk een Godsdienst ten beste
daarvan geschreeven boeken heeft. (*) Zelfs den Gesneedenen staat het trouwen vry, en
'er zyn eenige, welke meer dan ééne vrouw hebben.
De Veelwyvery wordt door hunnen Godsdienst geoorloofd; doch volgens staatkundige
wetten is het verboden, naar het voorbeeld van den Wetgeever Mahomed, meer dan vier
vrouwen te hebben, om dat de man verpligt is, elke haaren eigen bruidschat toe te
leggen. Maar, ten einde deze wet de vryheid niet wegneeme, zig van vrouwen te kunnen
bedienen, welke hen, naar hun zeggen, van God gegeven, zo staat het hen vry,
slaavinnen te houden, welker getal geene andere paalen?? heeft, dan elks willekeur en
vermogen.
't Is zonderling, en men ziet duidelyk, hoe veel de eerste indrukzels en eene
verjaarde gewoonte by zulk een volk vermogen, dat de vrouwen, wegens zulk eenen
Concubinaat, ??ene jaloezy toonen. - De man is wel gehouden, elke zyner vrouwen eens
in de week in zyn bed toe te laaten; en, wanneer hy dit n?? doen wil, zo kan zyne
vrouw by het Gerecht over klagtig vallen, en 'er hem, door en Rechter, toe laaten
dwingen. Men verhaalt ook veele zulke klagten; maar doorgaans den zy alleen gedaan
van menschen van het laagste soort. Lieden van hoogeren staat weeten zig wel, zonder
zo veele opschudding, en op eene voor hunne vrouwen meer behaagelyke wyze te helpen.
- De beschimping wegens de onkuischheid eener vrouwe valt onder de Turken niet op den
man, maar de vrouws-ouderen, die het misnoegen hebben, dat men hen hunne dochters
wêer t'huis zendt. Wat de kinders betreft; die van de vrouw ter waereld worden
gebragt, worden als kinderen des Vaders aangemerkt; maar de kinderen der Slaavinnen
worden Slaaven van den eerstgebooren Zoon van ééne onder de vrouwen, wanneer hen
anders de Vader niet in zyn Testament voor vry verklaard heeft.
De Sultan is niet verpligt, te trouwen, maar heeft de vryheid, zo veele vrouwen te
neemen, als hy wil. Doch het schynt een staatsregel te zyn, dat hy geene Gemaalin
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neeme. Maar ik denk, dat de eenige reden van zig daar van te onthouden, het bespaaren
der verbaazende groote kosten is, welke by het trouwen der voormaalige Sultans
wierden gemaakt,
De Turken hebben twee poorten van echtscheiding, welke alle in het byzyn des Kadhy
geschieden. De eerste scheidt slegts van het bed; de tweede scheidt mede geheel en al
van het buis, De man moet de vrouw de in het huwelyks-contrast vastgestelde somme
betaalen, en de vrouw heeft hierop de vryheid, te trouwen, wien zy wil. Wanneer de
man, na de echtscheiding, berouw heeft, dat hy zig van zyne vrouw heeft laaten
scheiden, en haar wêer trouwen wil; dan wordt hem zulks door de wet niet toegestaan,
wanneer hy vooraf niet gedoogt, dat een ander zyne vrouw in zyne tegenwoordigheid
beslaape. Doch 't is natuurlyk, dat 'er nimmer een Turk geweest is, die op eene zo
schampere voorwaarde eene vrouw wêer heeft genomen. (*)
De zedelyke daaden der Turken bestaan, meestal, in het geeven van aalmoezen aan hunne
medemenschen. Deze strekken zig zo verre uit, dat ze openbaare huizen of Chans, ten
gerieve der reizigers bouwen, van welke gebouwen zeer kostbaare voorhanden zyn, welke
aanmerkelyke inkomsten hebben, Daartoe rekenen zy mede de inrigting der bruggen tot
een gemak der reizigers over de rivieren, de waterleidingen en fonteinen ten zelfden
einde, de openbaare Gasthuizen ter bezorginge voor Zieken, de openbaare schoolen ter
opvoedinge der kinderen en tot hun onderwys, niet alleen in den Koran, maar ook in de
Persische en Arabische taal. De aanzienlykste Turken zoeken hunnen naam, door het
stigten van Moskeën, te vereeuwigen, en aan alle soorten van voorafgemelde gebouwen
plegen zy, naar hunnen smaak, veel geld te besteeden. Doch ook dit gedeelte der
Turksche Zedenleer gaat met veele vooröordeelen en bygeloovigheden gepaard. Hunne
liefde strekt zig zelfs uit tot de honden, die ze op de straaten zien, en tot de
Kameelen, welke zy, by hunne vragten van de ééne naar de andere plaats, minder
belaaden.
Nooit werpen ze een geschreeven stuk papier op den grond; ja veelen neemen het op,
wanneer ze 't vinden, zelfs wanneer 'er zulke letters op zyn geschreeven, die ze niet
kunnen leezen, op dat zodanige letters, waar mede men Gods naam schryft, niet met
voeten getrapt mogen worden. Volgens dit grondbeginzel was het voor een Turk, die
ééne van onze Latynsche Kerken zag, zeer ergerlyk, opschriften op zarken te zien.
Het loffelykste, en ik zoude byna zeggen, 't benydenswaardigste gedeelte hunner
Zedenleer is, gewis, hunne hoogagting voor, en hun vertrouwen op God. (*) Men weet in
hunne taal niet, wat Godslastering zy; en nimmer onderneemen ze iets, zonder te
zeggen, in Scha allah, dat is, zoo het Gode behaagt. Zo is ook in den ongerymdsten en
eenvouwdigsten Godsdienst iets, waaruit men nut kan trekken.
(*) Moet waarschynlyk wezen: Indschjahh-Scheryf.
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(*) Dit is: boeken leest, die eene Co??te Openbaard bevatten, als de Christelyke en joodsche.
(*) Nogtans zoude het niet zonder voorbeelden zyn. Maar hoe de man zulks maatigen kan,
daaromtrent zie men na §. ??. bladz. 371. in myne beschryving des Turksche ??
(*) Dit vertrouwen op God verliesd veel van zyne waarde, bede, wanneer men aan de, van de
Turken geloofde volstrekte voorbeschikking denkt. Naar deze schynt men een vertrouwen op God
te bewyzen, daar het nogtans niets anders is, dan dit voortitel: wat gebeurt, dat moet vozeker
gebeuren.

V. Van de Godsdienst-bestierders onder de Turken.
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Na dat ik u bericht gegeeven heb van den oorsprong en de gesteldheid van den
Turkschen (Mahomedaanschen) Godsdienst; zo kome ik nu tot hen, die de zaaken van den
Godsdienst handhaven. De Mufti is het Hoofd en Orakel van den Godsdienst en de wet,
gevolglyk de hoogste Priester. Zyne keuze hangt enkel en alleen van den Grooten Heer
af, die 'er gemeenlyk menschen van aanzien, verstand en beproefde regtschapenheid toe
aanstelt. De besluiten van den Mufti zyn even zo veele wetten voor alle Rechters,
maar niet voor den Vorst, welke, wanneer hy hem over eene zaak vraagt, en geen
antwoord krygt, dat hem aanstaat, hem met de waardigheid ook zyne onfeilbaarheid
beneemt, en in zyne plaats een ander Orakel stelt, het welk de zwaarigheden op eene,
met zyne wenschen meer gepaste wyze oplost.
Dit niettemin hebben de Sultans, altyd, groote agting voor den Mufti, en kanten zig,
zelden tegen zyne beslissingen. Deze eindigen altoos met de uitdrukking: God weet,
wat beter is. Wanneer de Sultan aan den Mufti schryft; dan bedient hy zig van de
volgende woorden: "aan u, Effad, die gy de wyste onder alle Wyzen, in alle kennis
onderweezen, de voortreffelykste onder alle Voortreffelyken zyt; die gy u van
ongeoorloofde dingen onthoudt; die gy de bron der deugd en waare weetenschap, en de
erfgenaam der Propheetische en Apostolische Leer zyt; gy lost de vraagstukken des
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geloofs op; gy maakt de Artikelen des waaren geloofs bekend; gy zyt de sleutel tot de
schatten der waarheid, het licht in twyfelagtige Allegoriën; gy zyt gesterkt met de
genade van den oppersten Leidsman en Wetgeever des menschdoms; de groote God
vereeeuwige uwe deugden!"
Wanneer een Mufti verkoozen is; dan roept de Groot Visier hem in 't Serail, stelt hem
zelf in zyne waardigheid aan, en laat hem eenen Pels aandoen, welke met wit laken
gevoerd is; waarop hy hem een' zakdoek met duizend piasters ter hand laat stellen.
Alsdan begeeft zig de Mufti na het huis des Visiers, welke hem aan de trap ontvangt,
hem de hooger hand geeft, en insgelyks met een' Pels, maar met groen laken gevoerd,
bekleedt, en hierop met ryke geschenken 't huis laat brengen. De Sultan legt hem,
dagelyks, twee duizend Aspers toe, het welk omtrent vier en een halve Zechine van ons
Venetiaansch geld bedraagt. Hy heeft geene andere vaste inkomsten; maar, dewyl hy het
recht heeft, van veele ampten aan de Keizerlyke Moskeën te vergeeven, en alle
bevorderingen der Wetgeleerden door zyne handen moeten gaan, zo trekt hy daaruit
merkelyke inkomsten.
In voorige tyden waren zyne inkomsten by de 50 duizend Leeuwendaalders; maar thans,
nu gierigheid en weelde alle strenge en naauwgezette eerlykheid verdringen, geloove
ik, dat de inkomsten van dezen hoogsten Priester wel viermaal zo veel bedraagen.
Daarvan getuigt het pragtig huis, het welk de tegenwoordige Mufti bewoont, en de
talryke Hofstoet, welken hy houdt. Zyn Arts, welke zyne zieke vrouwen in haaren
Haerem heeft bezogt, verzekerde my, dat hy 'er wel zestig heeft. Voor 't overige is
deze de eenige Waardigheid, waarby, al valt de Perzoon in ongenade, deszelfs goederen
nogtans niet verbeurd verklaard worden. Wat de Mufti bezit, wordt als iets heiligs
aangemerkt, en kan deswegen niet worden aangetast, zelfs wanneer hy aan eene misdaad
van Staat schuldig is. Daar nu alles op zyne Kinderen komt zo volgt daaruit, dat een
Huis, het welk een' Mufti heeft gehad, altoos aan een groote en ryke Familie blyft.
Op deze verheven Waardigheid volgt die van een Kadhy Leschkjer. Hiervan zyn 'er twee,
één van Rumelië, en één van Natolie. Haare eerste bestemming was, over de
rechtszaaken der Zoldaaten, de één in Asië, de ander in Europa, te oordeelen. Maar
thans strekt zig hun recht over alle soorten van Perzoonen uit; zy hooren en
beslissen rechtszaaken van allerlei natuur. Deze Waardigheid is de trap tot het
hoogste Priesterdom.
Dan volgt de zo aanzienlyke Waardigheid van een Mula. Hiervan zyn 'er tweederlei. Die
van de eerste klasse hebben, dagelyks, vyf honderd Aspers, en het rechtsgebied van
een Bassa van drie Paardestaarten. De Kadhy in de steden hangen van hen af. Die van
de tweede klasse zyn de voornaamste Rechters in de kleinste Provinciën; en, daar ze
slegts Kadhy van kleine plaatzen en arme steden onder zig hebben, zo hebben ze
dienvolgens ook maar maatige inkomsten.
Uit de eerste klasse worden, gemeenlyk, de Kadhy-Leschkjer getrokken, gevolglyk zulke
Perzoonen, welke tot de Waardigheid van een Mufti kunnen geraaken. Deze Mula en
Kadhy, welke lieden van de wet (Ué'lema) worden genoemd, worden, even als de Mufti,
onder de Godsdienst-bestierders geteld. Want, gemerkt de burgerlyke wet zo wel, als
de Godsdienst, van hunnen Propheet komt, zo schisten de Turken deze twee klassen
nooit. Het Collegie der Mula is in een groot aanzien, en wordt ook van den Monarch
zelv' met buitengemeene agting behandeld. Daar ze de uitleggers van den Godsdienst en
de wet zyn; zo heeft men, in voorige tyden, veele voorbeelden gezien, dat ze, zamen
verëenigd, wegens gemoeds- en Godsdienst-zwaarigheden, het volk altoos bereid vinden,
in hunne besluiten, zelfs wanneer de reden is van de afzetting des Monarchs, te
worden ondersteund.
Daar ze wel weeten, hoe sterk deze indruk is; zo zullen ze zig, altoos, by 't volk en
den Monarch agting weeten te verwerven. De voornaamste opzieners over de Moskeën,
welke men Imam noemt, worden door den eersten Visier gekoozen. (*) Het volk van hunne
wyse moet ze den eersten Minister aanpryzen, welke ze dan door zyn bevel aanstelt,
zonder dat ze een ander Character of Orden noodig hebben, om hun ampt waar te neemen.
Zy moeten in staat zyn, den Koran te leezen, en de bediening der geenen hebben
waargenomen, welke van de Torens het volk, met luider stemme, tot 't gebed roepen.
De Mufti heeft geen rechtsgebied over hen, want elk hunner is in het bewind zyner wyk
onafhanglyk, maar in burgerlyke en hals-zaaken staan ze allen onder de gewoone
Overheden. (†)
Onder de Kerklyke Perzoonen kan men ook de Emyrs rekenen, welke zig van de andere
Turken door den groenen Tulband onderscheiden, het welk de couleur des Propheets is.
Emyrs' zyn die geenen, welke van den Propheet zelv' afstammen, en in een oneindig
getal worden verdeeld. Dit recht van afstamming heeft men zo wel van de Vaders, als
Moeders. Want wanneer eene Emyre met iemand trouwt, die geen Emyr is; dan hebben de
kinders, uit dezen echt gebooren, het voorrecht van het Emyraat, het welke zy tot
alle hunne Kinderen, zo wel van 't mannelyk als vrouwelyk gedacht voortplanten.
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Deze Emyrs hebben hun Opperhoofd, welke Nakyl-al-Efchraf wordt genoemd. Zyn
voornaamste werk is, het getal der Emyrs, zo veel mogelyk is, te vermeerderen;
weshalven hy alle de geenen als Emyrs laat intekenen, die hunne afkomst van Mahomed
slegts op eenigerhande wyze kunnen bewyzen. Hun Opperhoofd heeft eene onbepaalde magt
over hen; maar laat ze nooit openlyk straffen, om ergernis voor te komen, en hun
gedacht by het volk in een goed aanzien te bewaaren. Hy heeft eenen Stadhouder, die
den naam draagt van Je Umdar, en het recht heeft, van des Propheets vendel by alle
plegtige gelegenheden te draagen, zo menigmaal als het de Sultan goedvindt, om het
mede in het veld te neemen.
De Emyrs zyn voor alle bedieningen vatbaar, en kunnen tot de hoogde Ryks-waardigheden
geraaken. Zy hebben zeer uitsteekende voorrechten, waar onder het merkwaardigste is,
dat ze niet mogen gekrenkt of beledigd worden, zonder dat de schuldige de hand
verheft. Doch de Turken hebben weldra middelen bedagt, om dit voorrecht te verydelen:
want ryzen 'er geschillen, of vinden zy eenen Emyr dronken; dan neemen zy hem den
groenen Tulband af, zynde het teken van het Emyraat, en haalen hem, vervolgens,
zonder eenige zwaarigheid, helder door. Het grootst gedeelte der geenen die den
slaavenhandel dryven, zyn van dit slag. Voordezen waren ze, behalven den aangeboortn
haat tegen de Christenen, ook in aanzien om dat zy in de opvolginge der geboden de
yverigste Mahomedaanen, en in het houden hunner beloften en verdragen de
allereerlykste Turken waren. Maar, ik kan u verzekeren, dat het thans heel omgekeerd
is. Want de Emyrs steeken boven anderen in de grootste ondeugden van wellust en
dronkenschap uit.
(*) Mogt dit al hier en daar geschieden, 't geschiedt egter, gewis, niet altyd.
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(*) Dit is, in verre na, niet van alle Moskeën te verdaan.
(†) Men brenge zig uit het voorgaande te binnen, dat de eigenlyke Rechters geestelyke en
burgerlyke Perzoonen te gelyk zyn.

VI. Van de Monniken-orden onder de Turken.
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De Turken hebben mede, naar het voorbeeld veeler Christenen, een soort van Kloosters;
waarin Kerklyke Perzoonen woonen. Ik heb veel moeite gedaan, om te ontdekken, wanneer
en hoe zulk eene schikking is opgekomen. Spreekt men met deze Monniken zelve; dan
vertellen ze iemand hieromtrent zulke buitengemeene en fabelagtige dingen, dat, wie
maar eenigzins verstand bezit, 't onmogelyk kan gelooven. Het geen zy zeggen, is ook
zo strydig, dat 'er de onwaarheid voort van blykt.
Eenigen hunner beweeren, dat de Orden der Dervische, door hunnen Wetgeever zelv',
verordend en ingesteld is; andere schryven hem aan zyne vier Leerlingen toe; nog
anderen aan eenen zeer nieuwen oorsprong. Eenigen gelooven, dat hy, in eene
verrukking der eerste Stigters van 't Mahomedaansch geloof, door eene stem van God
zelv' is belast; anderen willen, dat hy den Leerlingen en afkomelingen van Mahomed,
by eene verrukking, door hunnen Propheet zelv', als in een tafereel vertoond was. Nog
anderen brengen meer zotte dingen voor den dag, welke niet waardig zyn, dat men ze
aanhaalt.
't Waarschynlykste, dat ik daaromtrent heb kunnen nagaan, is dit: dat de Monnikenorden onder de regeering van Orchan zyn opgekomen. Deze oorlogzugtige en gelukkige
Keizer veroverde veele Koningryken; breidde zyne heerschappy byna over geheel Natolie
uit, en vestigde zynen Keizerlyken Zetel in Bursa. Om vervolgens Gode en zyn'
Propheet een getuige:nis zyner dankbaarheid te geeven, stelde hy Perzoonen aan,
welke, naar vastgestelde regels, de gebeden deeden, en de nieuw bedwongen volken in
den Godsdienst onderweezen. Men zegt, dat hy zig hiertoe van twee Perzoonen heeft
bediend, welke aan zyn Hof den naam van vroom hadden, zynde de naam des eenen
Nackschbendy, en die van den anderen Chaelwety. De eerste had tot leerlingen Ebrbuhar
en Mewlana; en de laatste zes anderen, Kadry, Bektasch, Herevy, Edhemy, Kalendery en
Nimetulahy. Alle deze hebben een byzondere Orden naar zekere verpligtingen en
Methoden gestigt. 't Is moejelyk, eene waare beschryving hunner Leere, gebruiken en
Kloosters te geeven: doch ik wil 'er iets van zeggen.
De Mewelewiten, gestigt door Mewlana, hebben hun voornaamste Klooster te Kogni, uit
vier honderd (*) Monniken bestaande. Van dit Klooster hangen alle anderen, die van
deze Orden zyn, en zelfs dat te Constantinopel, af. Zy worden genoemd Dervischs; (†)
en men verzekerde my, dat ze de grootste eerbied voor hunnen Oversten hebben, voor
welken zy nooit, anders verschynen, dan met de handen op de borst, met nêergeslagen
oogen, en met het hoofd voorover geboogen. Zy draagen een hemd van grof linnen, een
kleed van donkere wol, een overkleed van witte wol, en gaan altyd met de borst en
voeten ontbloot. Op het hoofd draagen zy een soort van ronde en lange mutzen van
kemelshair, en omgorden zig met een leeren gordel. Gemeenlyk hebben zy een'
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roozenkrans in de hand, doen naar deszelfs kraalen hunne gebeden, en herhaalen den
naam Gods. Behalven den Vasten des Ramasans vasten zy alle donderdagen. Dingsdags en
Vrydas doet de Overste des Kloosters eene Preek, ter verklaaringe van den Koran en
andere boeken der Leeraaren van den Mahomedaanschen Godsdienst. Deze geëindigd zynde,
maaken zy voor hunnen Oversten eene diepe buiging, en draajen zig, onder eene
Symphome van instrumenten, met zulk eene gezwindheid rond, dat men hun aangezigt niet
meer kan onderscheiden, en daarby met zulk eene bevalligheid, dat ze in een zeker
opzigt den toon der instrumenten volgen. Zo dra deze ophouden, houden zy ook op, zig
rond te draajen en het is wonderbaar, dat ze na het rond draajen, het welk ten
minsten nogtans een uur (*) geduurd mag hebben, eindelyk niet heel bedwelmd worden.
Zo veel doet de gewoonte; want na dit stuk oefenen zy zig van hunne kindsheid af,
naar het voorbeeld van Mewlana, hunnen Stigter, van welken zy de fabel vertellen, dat
hy 14 dagen aan malkander zig zo rond gedraaid had, zonder het minste voedzel te
gebruiken, en dat hy in eene verrukking viel, en verschyningen en Openbaaringen had
gehad, welke hem bewoogen, deze Orden te stigten.
Deze Dervische hebben Kloosters in alle aanzienlyke steden van Turkye, alwaar zy alle
bedevaartgangers van hunne Orden, en alle Turksche Monniken ontvangen. Want niemand
reist in alle Mahomedaansche landen meer rond, dan zy. Alle deze Dervische gebruiken
het Opium in groote menigte, aan het welke zy zig allengs gewennen, en het eindelyk
zo ver brengen, dat 'er onder ons niet ligt iemand ware, welke, zonder te bezwyken,
'er slegts het vierde gedeelte van kon eeten. Na dat ze hier door aan het sluimeren
raaken, zo liggen ze als bedwelmd, en worden in hunnen Geest een zekere vreugd
gewaar, doch zonder orde en grond. Hierop blyven zy zinneloos, het welk zy eene
verrukking noemen, zeggende, dat zig hun Stigter dezelve door zulke middelen te wege
heeft gebragt. Thans brengen zy zulke dingen ook door den wyn tot stand, gemerkt
niemand in Turkye grooter overdaad in wyn pleegt, dan de Dervische.
De Monniken van de Orden Eerbaar vasten maandags en vrydags, en wel met zulke
strengheid, dat ze zig zelfs van het ruiken onthouden. Zy zyn de strengsten in de
Zedenleer, en houden zig, gestadig, met bespiegelingen onledig. Maar dit niettemin
worden zy voor Ketters gehouden, om dat ze zeggen, dat de reis naar Mekka ter
zaligheid niet noodig is. Dit zyn de twee Ordens van Nachsci-ibendy.
Onder de zes Ordens, van Chaelwet voortgekomen, zyn de voornaamste die geene, welke
Kadrv heeft gestigt. De Stigter dezes Ordens, zegt men, zou zeer deugdzaam en maatig
hebben geleefd. Thans doen de Pelgrims nog bedevaarten naar zyn graf, het welk in het
gebied van Bagdad ligt. Volgens hunnen Ordens-regel, geheel op maatigheid rustende,
mag niemand hunner 's daags meer spyzen gebruiken, dan ter zwaarte van agt Onzen van
ons gewikt (*) Alle. dinsdagen besteeden zy het grootst gedeelte van den nacht, om
zig onder het geluid eener kleine trommel rond te draaien, en het woord, Hajji, dat
is, de leevendig eene eigenschap, welke zy Gode toeschryven, gestadig te herhaalen.
Deze Ceremonie volgen zy met zulk eene heftigheid op, dat hen, dikwvls, het bloed uit
den mond loopt, ja de adem hen begeeft. Zy gaan altyd barvoets, en laaten zig nooit
scheeren. Zy doen ook een soort van gebeden, die ze malkander in het oor luisteren. Het trouwen is hen niet verbooden; maar in zulk een geval moeten zy in een huis
woonen, en mogen eeniglyk ten tyde des gebeds in 't Klooster gaan. Deze Orden
verwekt, door Opium en wyn, ook menigmaal verrukkingen.
De Herewyten hebben het doen van aalmoezen als een' ordens-regel. Doch deze liefde
strekken ze uit tot de dieren, en ééne hunner grootste zorgen bestaat daarin, dat ze
de honden bezorgen, die op de straat loopen. Zy doen de gelofte van armoede, en
roemen, dat de Stigter hunnes Ordens in de Chymie zeer kundig was. Van deze Orden
vindt men de meesten te Bagdad, te Kairo en in de stad Bursa, alwaar hy wierd
gestigt.
Ibrahim Edhemy was een Abyssiniër van geboorte, en men zegt, dat by een zeer streng,
godsdienstig en stigtelyk Leeven leidde. Zyne Leerlingen tragten hem na te volgen, en
hunne instelling heeft het prediken ten doel. Te Constantinopel is deze Orden niet,
maar bloeit voornaamlyk in het Persiaansche Ryk.
Kalendery wordt de groote Heilige genoemd, wegens de heiligheid zyns Leevens. Men
zegt, dat hy blootshoofds, gansch naakt, slegts met een vel van een wild dier bedekt,
ging. Zyne Leerlingen daarentegen leeven heel anders, verbannende alle soorten van
onthouding en zwaarmoedigheid. Zy zeggen, wanneer God hen een' dag laat leeven, dat
Hy dit daarom doet, op dat 'er de mensch nut van hebbe; het nut nu, dat men 'er van
hebben kan, zy dit, dat men goede cier maake. Uit dien hoofde zeggen zy menigmaal:
"de dag van heden is voor ons; de dag van morgen zal voor hem zyn, die leeven zal, en
die mag dien genieten." Zy maaken geen onderscheid tusschen eene Moskee en eene
Kroeg; en beweeren als een geloofs-artikel, dat men God even zo wel diene, wanneer
men zyne schepzelen gebruikt, als door onthouding en een strenge Leevenswyze.
Nimetulahy heeft een andere Orden gestigt, die geene onthouding waarneemt. Deze Orden
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bestaat alleen daarin, dat de Monniken Gods lof in Arabische verzen zingen. De
proeftyd, vóór dat men 'er in aangenomen wordt, is de allerstrengste; want zy sluiten
eenen Nieuweling 40 dagen in eene Kamer op, en geeven hem 's daags slegts 24 drachmen
spyze tot zyn voedzel, na welke proef hy in de Orden ontvangen wordt.
Bekïasch, de zesde Leerling van Chaelwety is onder alle Ordens-stigters de laatste.
Hy was de eerste Imam by het Leger van Sultan Murad I. in zyne beroemde veldtogten.
Een groot getal Janitsaaren neemt zyne Leer aan, naar welke zy ontheft worden, van
het gebed waar te neemen, als eene zaak, ter zaligheid niet noodig. Deze Orden vindt
ligt een' aanhang onder de Zoldaaten, die weinig trek tot een godsdienstig Leeven en
het bidden hebben. Men legt dezen Wetgeever te last, dat hy de stomme zonden onder de
Turken heeft uitgebreid.
Behalven deze acht Ordens zyn 'er nog veele andere in Persië, Arabië. en Egypten,
waarvan men veele spoorlooze dingen verhaalt. Maar, wyl ik ze niet heb gezien, en
geene echte berichten van hen heb kunnen krygen, waarop men staat kan maaken; zo wil
ik 'er ook niet van spreeken, zoveel te meer, als ik, indien ik iets van hen wilde
schryven, niets dan ergernissen en spoorloosheden moeste melden.
(*) Daar is geen vast en bepaald getal.
(†) Dezen naam draagen de Monniken van alle Orden.
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(*) Toen ik het zag, duurde het geen volkomen half uur.
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VII. Van de Moskeën, haare inkomsten en Voor???eenten.

De pragtigste gebouwen, welke men in de landen der Turken ziet, zyn de Moskeën. (*)
Zy hebben alle byna eenerlei figuur, een' Koepel, en ter zyde een' Menaret of toren,
doch eenige wel vier en meer, welke de Moskeën een groote sieraad byzetten. Deze zo
wel, als de torens, zyn met lood bedekt. Eenige van dezelve draagen den naam van
Keizerlyke Moskeën, en die zyn de rykste. De steden Bursa, Adrianopel en
Constantinopel, alwaar de Keizers hunne Zetels hadden, hebben Moskeën van dit slag.
De Kislar-Aga, of het Opperhoofd der zwarte Gesneedenen, en Opper-opziener over des
Sultans vrouwen, heeft ook het opzigt over de Keizerlyke Moskeën, welke hem groote
sommen opbrengen, om dat de vergeevinge der plaatzen in dezelve van hem afhangt. In
de stad Constantinopel zyn tien dusdanige Moskeën, eerst Santa Sophia, eene voormaals
door Keizer ??fufiiniaus gebouwde Kerk; voorts de Moskee van Sultan Muhammid, welke
Constantinopel innam; ten derden de Moskee van Sultan Bajsyd; (Bajazet,) ten vierden
Sultan Sel'yms Moskee; ten vyfden Sultan Suleymans (Solimans) Moskee; ten zesden de
Moskee van Schah-Sadeh, dat is, van des Sultans Zoon; ten zevenden Sultan Achmeds
Moskee; voorts eene, die eene Sultane, en dan nog twee, die de moeders der Sultans
hebben laaten bouwen.
De Moskee van S. Sophia overtreft in pragt en rykdom de inkomsten van alle andere.
Men heeft my verzekerd, dat haare inkomsten, jaarlyks, voor tegenwoordig, meer dan
100 duizend Zechinen bedragen, die ze alle van gebouwen en renten binnen de Stad
Constantinopel trekt. De Sultan zelf betaalt haar, jaarlyks, duizend en éénen Asper
's daags voorden grond, waarop een gedeelte van het Serail gebouwd is, welke van deze
Kerk afhangt, en ten tyde der Grieken tot haaren omtrek behoorde. 't Uitwendige dezes
gebouws was voor dezen pragtig, maar is thans geschonden en bedorven. De Turksche
Keizers hebben rondom die Kerk eenige Bede- en zulke Kapellen laaten aanleggen,
waarin de begraafplaatzen der Keizerlyke Familie zyn. In deze Kapellen branden
gestadig lampen, en 'er worden menschen betaald, welke daar voor hunne zielen moeten
bidden. Op zekere uuren worden daar ook, dagelyks, aalmoezen onder de armen
uitgedeeld. — Eenige van deze Keizerlyke Moskeën hebben zekere voorrechten, om de
jeugd in de wet te onderwyzen; ook zyn 'er Gasthuizen voor zieken, en wooningen voor
vreemdelingen en Pelgrims. Zelfs zyn 'er eenige, welke Keukens hebben, alwaar men
voor de Armen kookt. Veele hebben haare inkomsten van zekere landeryen dorpen en
geheele Provinciën. De bewooners van zulke plaatzen hebben buitengemeene voorrechten,
voornaamlyk deze, dat ze van inkwartieringen van troepen, krygsdiensten en
verdrukkingen der Bassas zyn ontheft, gemerkt zy eeniglyk van den Kislar-Aga
afhangen.
De Moskeën, door byzondere perzoonen gestigt, hebben deze voorrechten niet, en mogen
ook geene inkomsten van landeryen trekken. Alle haare inkomsten bestaan dus in
interesten, welke 's jaars tot op agtien van 't honderd klimmen; een voorrecht, het
welk alleen de Moskeën en den Wyzen is toegestaan, dewyl men anders, naar de
Mahomedaansche wet, op straf, van het Kapitaal te verliezen, geen geld op Interesten
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geeven mag.
Alle Moskeën hebben iets, het welk de oplettendheid der vreemdelingen naar zig trekt.
Overal zyn ze zo ryk aan pylaaren van zeldsaam Marmer, dat men, bezwaarlyk, elders
eene zo groote menigte zal vinden. Onder deze Moskeën moet ik inzonderheid van ééne
iets zeggen, welke de Turken Imbrahor-Dsthami?? dat is, Moskee des Opperstalmeesters
noemen. Zy was den H. Matthias gewyd, en, zoo ik het wél hebbe, het eerste gebouw van
Constantyn te Constantinopel, en zyne Keizerlyke Kapél. Twee ryen pylaars verdeelen
haar in drie afdeelingen; elke pylaar heeft twee en een halve El in den omtrek, en
eene langte van driemannen. Zy zyn van zeer fraai oud groen, en hebben een Kapiteel
van Grieksch marmer, het welk zo fyn is uitgesneeden, dat het zelfs in hout
verwondering verdiende. Daar zyn 28 pylaaren. Van de tweede ry wierden veele
weggenomen, en tot de gebouwen van het Serail gebruikt. Veertien zyn 'er beneden nog,
en blyven een kostbaar gedenkstuk van der ouden pragt.
(*) Het woord Moschee (Moskee) is ontstaan uit het Persisch woord, Musekkju.
Mesdschjia is de naam van zulke Tempels, alwaar dagelyks, raaaf?? Dschjaw?? van die
geene, wat in de plegtige Vrydags-eerdienst wordt gedaan.

VIII. Van de verdeeldheden in den Mahomedaanschen Godsdienst, en de twee
Secten, van O'mer, die de Turken, en van Ae'ly, die de Persianen volgen.

De Mahomedaansche Godsdienst is één der geenen, die de meeste Secten heeft. Het
gemeen gevoelen telt 'er twee en zeventig van. Maar ik geloof, dat 'er nog meerdere
van zyn. Want elk Turk byna, met wien men eenig gesprek houd, verraadt eenige
verscheidenheid in den Godsdienst. Ik wil hier slegts van eenige der voornaamste
spreeken, om dat 't onmogelyk is, van alle bericht te krygen. De twee Secten, meest
van elkander verschillende, en die elkander den grootsten haat toedraagen, zyn de
Secte van O'mer, welke de Turken, en van Ae'ly, welke de Persianen volgen.
't Is byna ongeloovelyk, hoe zeer deze twee Secten elkacr haaten. Ik heb de zaak
menigmaal nagegaan, met veelen daarvan gesproken, en getragt, ware het mogelyk, een
naauwkeurig bericht te krygen, ten einde niet alleen het onderscheid tusschen
dezelve, maar ook de waare beweegreden van een zo hevigen haar te ontdekken. Maar ik
heb 'er niets zekers van te weeten kunnen krygen; weshalven ik u eeniglyk hieromtrent
myne gedagten wil melden.
Ik houde het voor zeer natuurlyk, dat een zo ingewortelde en hevige haat eenen zeer
verren oorsprong heeft, en men gevolglyk tot de tyden der Wetgeevers moet terug gaan.
Ik heb u reeds gemeld, dat O'mer en Ae'ly twee van Mahomeds vier leerlingen waren.
Bekend is het mede, dat Mahomed dezen Ae'ly tot zynen opvolger en erfgenaam benoemde.
Even nu als zig deze toen in Arabïè bevond; 20 vereënigden zig, in zyne afwezenheid,
de drie anderen, om hem van die plaats uit te sluiten, waar toe hy was bestemd.
Ebubekr Relde zig, door de magt der wapenen, in een post, welken na zyn' dood O'mer
kreeg. Toen O'mer de Opperbevelhebbers-plaats overnam, en Ae'ly by aanhoudendheid,
met een gewapende hand, in de onderdrukking hieldt, zo kon zig deze niet verzetten,
noch zyne eige rechten verdedigen.
Zo lang als O'mer regeerde, bleef Ae'ly in Arabië, en toonde voor het oog zulk eene
hoogagting, als men van een man kan verwagten, die buiten staat is, zig te wreeken.
Doch by de opvolging der natuur, welke, by gebrek van kragten, haare heftigheid met
woorden openbaart, zogt hy, zyn' vyand spyt aan te doen. Hy stelde naamlyk
verklaaringen over den Koran op, mengende daar onder zulke leeringen, welke met
O'mers Leer streeden. Hierby hadt hy het staatkundig oogmerk, om een grooter getal
aanhangers na zig te trekken, terwyl hy zyne vrienden diets maakte, dat O'mer geen
echt Leerling van Mahomed, maar een Ketter was. Beide mededingers gaven elkander
beurtelings, dezen naam, en toen, na O'mer, Ae'ly het Opperhoofd van den Godsdienst
wierd, had hy des te meerder magt, om zyne Leer uit te breiden.
Hy breidde ze ook, werklyk, door heel Persië en alle van dit Ryk afhangende
Provinciën uit. Na deze uitbreiding kantte zig de Secte van Ae'ly tegen die van
O'mer; elk bleef hardnekkig by zyn gevoelen; de geschillen namen toe, veroorzaakten
veel bloedstorting, en blyven in onze tyden aanhouden. Dit houde ik voor den waaren
oorsprong van den zo verregaanden haat tusschen deze beide Secten. Nu wil ik nog iets
van 't onderscheid tusschen beide zeggen. Dit bestaat hoofdzaaklyk in de Hiërarchie,
vooral wat 't Opperhoofd van den Godsdienst betreft. Want de Turken neemen den Mufti
van Constantinopel, de Persianen daarentegen dien van Persië als hun Opperhoofd aan.
Behalven dit onderscheid nopens de Hoofden van den Godsdienst, schryven de Turken den
Persianen nog veele Ketteryen toe. De eerste is deze: dat ze de drie groote Leeraaren
van Mahomeds wetten, Eeubekr, Osman en O'mer verwerpen; voorts, dat ze het wasschen
der bloote voeten niet toestaan; dat ze de groene kleur, welke de kleur van Mahomeds
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vendel is, alleen by hunne schoenen en klêeren gebruiken; dat Ze, zonder eenige
zwaarigheid, allerlei vleesch eeten, en wyn drinken; dat ze 'er geene zonde in
stellen, wanneer meer mannen met ééne vrouw te doen hebben. (*) — Hieruit trekken de
Turken het gevolg, hetwelk zy als een geloofs-artikel beweeren, dat een Persiaan niet
alleen niet zalig worden, maar zig ook zelfs niet kan bekeeren. Dit vooroordeel gaat
zo verre, dat in 't Serail, waar men tog Kinderen van alle Gezindten en natiën
aanneemt, geen Persiaan wordt aangenomen, om dat zo 't voor volstrekt onmogelyk
houden, dat hy een goede Geloovige kan worden. Toen Sultan Murac Babylon veroverde,
liet hy alle Korans en Godsdienst-boeken verzamelen, en ze in 't Serail van
Constantinopel opsluiten, verbiedende teffens, op straf van den vloek, dezelve te
leezen.
Nu moet ik u nog een byzonder vooroordeel melden, het welk onder de Turken heerscht,
en dat ze voor zo gewis houden, als hunne geloofsartikelen, te weeten, dat de zielen
der Hebreeuwen, (Jooden) na hunnen dood, in Ezels worden veranderd, welke de zielen
der Persianen in de Hel draagen. Ja zy stellen vast, dat een waar Mahomedaan zig even
zo veel verdienste verwerve, wanneer hy een' Pesiaan ombrengt, als wanneer hy vyf
Christenen het Leeven had benomen.
Tot zulke spoorloosheden vervalt de mensch, wanneer hy zaaken van geloof naar zyne
driften eeniglyk beoordeelt. Men hoort nog veele andere buitenspoorigheden
hieromtrent by het Gemeen; doch ik schryf slegts dat geen, wat anders verstandige
menschen, en waare Muselmansche (dat is, Sunnitische) Geestlyken aanneemen.
(*) Myn handschrift voegt 'er nog by: "eindelyk stellen zy, dat men een land der Soeniten
ve??, en hunne vrouwen ook naakt rooven, en tot Slaavinnen moge maaken."

IX. Van andere Secten onder de Turken.
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Ik gaa nu over tot de andere Secten, welke in den Mahomedaanschen Godsdienst zeer
talryk zyn. De Turken merken vier Secten als regtzinnige aan, te weeten die van
Hanysch, van Schast??, van Meligs en van Hanbaly. Die van Hanysch hangen de Turken,
Tartaar en Usbeken aan. De Secte van Schafiy volgen de meeste Arabiërs; die van
Meligk alle Africanen, inzonderheid Tripoli, Tunis en Algiers. De Secte van Hanbaly
heeft slegts weinige Arabiërs tot aanhangers. Deze vier Secten worden als regtzinnig
aangemerkt, en verschillen byna nergens in, dan ten opzigte van den Leeraar, naar
welken zy den naam draagen. (*) Van de kettersche Secten wil ik u slegts eenige der
voornaamste melden.
Een zeker Alassan lag zyn' eigen Leeraar eene vraag voor, en zeide zyn gevoelen,
zonder een antwoord te verwagten. Hy noemde: zig Mi??tafalite, het welk by ons een
Separatist betekent, om dat hy zig van alle anderen afzonderde. — Hy vormde eene
Secte, en nam den naam aan van een verdediger van Gods Een en Rechtvaardigheid. Doch
zyne Leerlingen zyn het, in de begrippen van Gods een- en rechtvaardigheid, zelfs
niet eens, maar hebben zig, veeleer, in 22 onderscheiden Secten verdeeld. Eéne van
deze, de Hajethytische Secte genoemd, gelooft, dat de Messias eeuwig, en een mensch
is geworden, zo als de Christenen dit gelooven. Zy hebben daarom, in hunne
geloofsbelydenis, een Artikel gevoegd, dat Christus, ten jongsten dage, zal komen, en
de waereld oordeelen. Zy gebruiken ook het woord, Mesjias en Christus, zonder
onderscheid. — Eene andere Secte van dezen (*) stelt, dat de Koran niets anders, dan
eene Copy geweest is, die Mahomed van het Origineel had gestolen, het welk God zelf
geschreeven had, en in de Hemelsche Bibliotheek was gebleeven.
De Secte, tegen die der Mu'tafaliten voornaamlyk over staande, is die der Sfefatiten.
Zy staan in God eeuwige eigenschappen toe; maar zyn zo onweetend, dat ze zeggen, Hy
heeft lighaamlyke zin- en werktuigen; dit beweeren zy zeer hardnekkig, en beroepen
zig op de H. Schrift zelve, waarin zy de plaatzen, welke God op eenen Throon
voorstellen, en Hem toorn tegen de zondaars toeschryven, enz. letterlyk opvatten en
verstaan.
De Secte der Kadariten is even zo redeloos. Zy ontkennen Gods geboden, de
Voorbeschikking, en schryven den mensch een vryen Wil toe, van welken al het goed en
kwaad, het welk hy doet, voortkomt, en gevolglyk ook dat geen, wat by by God al of
niet verdient, moet worden afgeleid.
Tegen deze staat de Secte der Dschjibbaryjiten regelregt over. Die beweeren, dat de
mensch van een hooger Wezen geleid wordt, en dat, des menschen Wil en daaden slegts
middelen zyn, om den wil van dit Wezen te verligten; dat der menschen daaden van een
natuurlyk grondbeginzel voortkomen, even als volgens natuurlyke oorzaaken het water
afloopt, eene rivier zwelt, en zwaare lighaamen vallen.
De ernstigste verdedigster des Mahomedaandomses de Secte der Murdschjyten, welke
beweeren, dat, even als de goede werken der Ongeloovigen nooit hunne Zaligheid
bewerken, zo ook de kwaade werken, en de Zonden der Muselmannen nooit kunnen maaken,
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dat ze verlooren gaan.
De Secte der Waeyditen weerspreekt die vooraf gemelde, en beweert, dat ook een
Muselman, om zwaare zonden, verdoemd kan worden, even als een Ongeloovige, doch met
dit onderscheid, dat hy daar zo wreed niet zal gepynigd worden, als deze.
By deze zo groote verscheidenheid van gevoelens in eene zo gewigtige zaak, neemen de
Turken het gevoelen, als meest met hun geloof instemmende, aan, dat de grootste
Zondaar, na zyn' dood, wanneer hy geene boete heeft gedaan, aan Gods barmhartigheid
wordt overgelaaten, en dat de mensch, door de bemiddeling van Mahomed, na dat hy van
dezen nog eenige straf om zyne zonden heeft geleeden, in 't Paradys kan worden
ontvangen. (*) Om deze reden bidden ook de Turken voor de dooden.
De Secte der Schyiten heerscht zeer sterk in Persië. Zy stellen zelfs Ae'ly boven
Mahomed, en beweeren, dat Ae'ly alleen de gaaf der Prophetie gehad, zyne onderregting
en de verborgenheden van den Godsdienst uit Gods eigen mond ontvangen heeft, en zy
verwagten, even als de Jooden, dat hun Propheet Ae'ly in de wolken zal wederkomen.
Tegen dezen verzetten zig de Chawaridschiten, welke beweeren, dat nooit een mensch
een Propheet Gods geweest is, en dat God, nooit, iemand in deze waereld met eene
onfeilbaare magt heeft gezonden, en dat zulks niet noodig was, wanneer een nieuwe
Godsdienst gestigt moest worden; maar, wanneer dit noodig ware, dan zou zig God noch
van een eenig mensch, noch van eene eenige plaats hebben bediend.
De Seydyten beweeren, God moest eenen Propheet naar te Persianen zenden, die de
gedagtenis van Mahomeds Godsdienst ten eenemaal uitroeien moest. Zy zeggen, dat de
Geloovigen God, in de andere waereld, zo zullen zien, als wy in deze de Zon zien; het
welk tegen den Koran aanloopt, welke leeraart, dat men God zo min in de andere, als
in deze waereld zien zal.
Eene andere Secte houdt staande, dat de mensch, zelfs in deze waereld, tot eene
volmaakte kennis van God kan komen, wanneer hy zig eerst zelv' volkomen kenne. Deze
draagt den naam van de Secte der Mae'hmyten. Anderen, die men Medfichhu??n noemt,
zeggen, dat zelfs eene onvolmaakte kennis van God ter Zaligheid genoeg is.
De Fabafaisien (*) staan niet toe, dat God 't toekomende weet. Zy zeggen, even als
een Vorst zynen Staat regeert, zo regeert God de waereld, en rigt zig naar de
omstandigheden, terwyl Hy, dagelyks, meer ondervinding krygt. Merkwaardig is het, dat
in alle deze Secten noch in de vyf pr??ticaale artikelen eene nieuwigheid ontstaan
is, noch in die geloofs-artikelen, welke het Wezen van den Mahomedaanschen Godsdienst
uitmaaken. Doch in de laatste tyden zyn 'er andere Secten en gevoelens opgekomen,
welke voor hunnen Godsdienst en den Staat wel eens gevaarlyke gevolgen kunnen hebben.
De Tschop-Meszyhhyten, of aanhangers van den Messias, zyn eene Gezindte van dit slag.
Zy stellen, dat Christus God en de Zaligmaaker der waereld is. Menschen van rang, de
beschaafdste Mannen, en een groot gedeelte der geenen, die uit het Serail komen, zyn
dit gevoelen toegedaan. Dit heeft onder de Turken een soort van spreekwoord
voortgebragt, dewyl ze, wanneer zy iemand, met één woord, als een eerlyk man willen
pryzen, tot hem zeggen: gy zyt zo hoflyk en beschaafd, als een Dienaar van den
Messias.
De Kadhyfadehiten zorgen zeer yverig voor de dooden; bidden veel voor hen, gaande
zelfs op de graven, daar ze den dooden toeroepen, zy mogten zig te binnen brengen,
dat 'er maar één God en één Propheet is.
Het grootste gedeelte des volks is met dit vooroordeel bezet. Eenigen van deze Secte
maaken een wonderlyk mengzel des Christendoms met het Mahomedaansch geloof, zeggende:
dat Mahomed de Geest is, de Trooster, dien God beloofde te zenden. Deze Secte heeft
een ongemeenen afkeer van de beelden. (*)
De Bektaschiten volgen al het bygeloof der Mahomedaansche wet zeer slipt op; maar zy
ontzeggen Gode alle eigenschappen, zeggende, dat, daar God een onbegrypelyk en
oneindig Wezen is, het voor des menschen eindigen Geest al te stout zy, hem de
eigenschap der barmhartigheid te willen toeschryven. In de praktyk voeden de
aanhangers dezer S??le eene andere dwaaling, alhoewel zy met eenen afkeer der natuure
schynt gepaard te gaan. De naaste Bloedvrienden vermengen zig onderling, zonder de
Kinderen uit te zonderen, onder het ydel voorwendzel, dat, wie eenen wynberg of een
boom hadt geplant, ook het naaste recht hebbe, van deszelfs vrugten te eeten.
Eene andere Secte zie ik nog als veel gevaarlyker voor den Staat aan. (†) Zy is te
Constantinopel wel niet heel onbekend, maar heerscht, voornaamlyk, in de Astatische
Provinciën, en allermeest in Me??ië. Zy zyn in een zeker opzigt afgodendienaars, en
staan deswegen tegen de waare Mahomedaanen, die 'er eene Eer in stellen, dat ze
vyanden en uitroejers zyn van den afgodendienst. Zy schryven de Zon en Maan, wegens
de invloeden, die deze Planeeten op de schepzels hebben, eene Godheid toe. Van de
onstervelykheid der ziele zyn ze (*) overtuigd, maar blyven egter afgodendienaars, en
zyn gansch niet wraakgierig, dewyl ze de hen aangedaane beledigingen als natuurlyke
werkingen der Hemelsche invloeden aanmerken: een gevoelen, welk maakt, dat ze de
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afzigtigste dingen met eene onverschilligheid aanzien, even als de menschen koude en
warmte verdraagen. Wanneer by Ongeloovigen eene valsche Leer zo veel indruk maakt;
dan moeten wy ons schaamen, dat de heilige lessen onzer wet niet eene zelfde werking
by ons voortbrengen.
De Turken hebben mede hunne Pythagoreërs. Deze Secte draagt by hen den naam van
Munafichiten. Zy gelooven de Zielverhuizing, kunnende daarom geen beeld van een
leevend schepzel lyden. (†) Hieromtrent brengen zy zulke spoorelooze dingen voor den
dag, dat men het voor onmogelyk zou houden, hoe een verstandig Wezen zo kan denken.
En egter is zy onder alle Secten de talrykste.
In een zeker opzigt zyn 'er ook Gartesianen: men noemd ze Hayretiten. Hun eerst
grondbeginzel is, aan alles te twyfelen, en niets vast te stellen. Daaronder mengen
zy ook iets Pyrrhonisch. Want wanneer ze van een geschilstuk spreeken, dan zeggen zy
gemeenlyk: God weet het, en, dit is ons onbekend. Deze grondbeginzels maaken hen in
alle dingen rekkelyk. Weshalven menschen van die Secte ligt tot de waardigheid van
een Mufti kunnen geraaken. Want hunne beslissingen regelen zy, gaarne, naar den wil
des Hofs, 't welk een noodwendige eigenschap is, om tot die Waardigheid te komen.
Nogtans neemen zy de plegtigheden van den Mahomedaanschen Godsdienst met de uiterste
stiptheid waar.
De Secte der Ischrakiten heb ik tot het laatste bewaard, om dat ik haar den voorrang
boven alle andere geeve. Een groot gedeelte van de Wetgeleerden, en inzonderheid van
de Imams der Keizerlyke Moskeën, zyn van deze Secte, welke geheel Platonisch is, en
verheven denkbeelden van de Godheid heeft. Zy gelooven Gods éénheid, en ontkennen de
Drieëenheid niet; doch zy merken ze aan als een getal,van de éénheid voortkomende. Zy
staan den Koran toe, voor zo verre hy met hunne gronden instemt, maar 't overige
verwerpen zy als iets, dat eenvouwdig en redeloos is. Zy leeraaren, dat men van God
niet kan bemind worden, zonder zyn' Naasten lief te hebben, het welk hen zeer
mêelydend met den armen, en vriendelyk en liefderyk omtrent Vreemdelingen maakt. Zy
spreeken met veel meerder vryheid, dan alle andere Mahoniedaanen, leevende oprecht,
zonder stuursheid. Zy staan boven alle anderen na eene eerlyke en inneemende
verkeering. Zy veragten en schuwen de Christenen zo zeer niet, maar merken ze veeleer
als blind aan, en bidden daarom God, dat die hen tot het waare geloof verlichte, het
welk zy, zomtyds, iemand als een hoflykheid, en als een bewys van hun goed hart in
het gezigt zeggen, gelyk ik het meer, dan eens, heb moeten hooren.
Behalven alle deze Secten zyn 'er nog ontelbaare andere, waarvan ik niet wil
spreeken, om dat ik 'er niet anders, dan met verwarring van zou kunnen spreeken. Om
'er egter een denkbeeld van te vormen, moet ik aanmerken, dat 'er ontelbaare
gevoelens by de Mahomedaanen ingesloopen zyn, van de Grieken, door middel hunner oude
Wysgeeren, voortgekomen. Andere dwaalingen hebben haaren oorsprong van de
Moscoviters, Georgianen en anderen. Want, toen deze volken tot den Mahomedaanschen
Godsdienst overgingen, hebben zy alle van hun geloof iets mêegebragt. Waaruit gy kunt
oordeelen, hoe veele Secten onder de Mahomedaanen hebben moeten ontstaan, en wat hun
Godsdienst voor een mengelmoes zy.
(*) Nopens deze en de volgende feiten zie men de Lasten na, in de beschryinge des Turkschen
Ryks, tegen bladz. 344. (Overz:)

15205

15210

(*) Dit zyn de Tfiten of Meidariten.
(*) Deze stelling is ongegrond. Businello, die menigmaal, en vooral in deze afdeeling Ricaut
heeft qit?? geschreeven, of zamengetrokken, heen dezen verkeerd verstaan, want die zeit dus:
"den gestorven zondaar moet men aan Gods Wil overlaaten, of om zyne misdaaden te worden
gestraft, of wegens Mahomeds voorhede vergeevinge te erlangen."
(*) In de Fransche overzetting van Ricaut worden ze Jabvakites, maar in myn Italiaansch
handschrift van Euhneuo Se??jajti genoemd. Wat ik ook hieromtrent gevraagd of nagezien heb, ik
heb niets nader kunnen verneemen.

15215

15220

(*) Dit doen alle regte Mahomedaanen zonder uitzondering.
(†) Myn Italiaansch handschrift noemt ze ??. Pe? zyn het de ??
(*) Myn handschrift voegt 'er by weinig: en zo moet het ook volgens Rïcalt wezen.
(†) Myn Italiaansch handschrift heeft, hier, zekerlyk beter, en Aagten daarom geen leevendig
dier."

X. Van 't ongeloof der Turken.

Na dat ik zo omstandig van der Turken Godsdienst heb gesproken, moet ik u nu mede van
hun ongeloof iets melden, ten einde gy moogt zien, hoe zeer de Ongodistery zig in dit
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land ook hebbe uitgebreid. Ik kan u verzekeren, dat ze zelfs tot in de geheimste
vertrekken des Serails is doorgedrongen. De Bassas van het Ryk en de plaatzen aan het
Hof zyn 'er insgelyks mede besmet.
Men zegt, dat de oorsprong daarvan komt van Sultan Murad, (*) welke als een gierig
Vorst het gaarne zag, dat zyne onderdaanen alle banden van Godsdienst verbraken, en
de Provinciën uitplonderden, ten einde hy zig, des te ligter, met hunnen buit konde
verryken, wanneer hy hen, onder den dekmantel van rechtvaardigheid, tot straf van
hunne afpersingen ter dood liet brengen. Doch, dit daargelaaten, dit is zeker, dat
niet slegts de Deisiery?? maar ook de Ongodistery zig, thans, onder de Osmannen zeer
hebben uitgebreid. Zeer veelen belyden dit vry, zonder schaamte en bedenking. Zy
ontkennen de Godheid, erkennende niets, dan de Natuur. Door de Natuur verstaan zy het
inwendig beginzel van elk Wezen, het welk alle dingen, die wy zien, schikt, regelt en
leidt. Uit dit beginzel hebben by hen de Zon, maan en starren haaren oorsprong en
haare beweeging; daarvan komt het, dat de mensch de kragt heeft, van op te staan, zig
te buigen, en als de planten te groejen. Hun voornaamste bewys voor eene zo
verfoejelyke Leer is eene drogrede. Zy zeggen: daar is of geen God, of by is zo wys
niet, als onze Leeraars zelve het beweeren; want hy zou, nooit, zulke menschen, als
wy zyn, op de waereld hebben gesteld, die vyanden zyn van zyn Bestaan, en over zyne
Godheid lachen. Des is 'er of geen God, of, zoo 'er een is, dan is hy niet wys, en hy
is dat volmaakte Wezen niet, als men hem ons voorstelt.
De groote menigte van afgevallen Christenen heeft dit zo vuil vergift verbreid, en
hunne ontaarte bedriegeryen hebben, ligt, by een volk een' indruk kunnen maaken, het
welk boven alle andere in de kennis van den Godsdienst hjgad?? is. Weshalven deze
godlooze Leer ook sterke wortels onder de Wetgeleerden heeft geschooten. Deze
Ongodisten onder de Turken geeven zig den naam van Muszerrin, het welk omtrent zo
veel wil zeggen als menschen, die het Geheim bezitten. Die dezen waan zyn toegedaan,
doen veele moeite, om zig jegens vreemdelingen hoflyk en gastvry te toonen, vrymoedig
te spreeken, en zig naar de heerschende ondeugden te schikken, waar door ze by de
menschen ligt ingang vinden.
Behalven deze Pest, welke den Mahomedaanschen Godsdienst besmet, moet ik u zeggen,
dat in geene Gezindte zo veele menschen aan de waarheid van hunnen Godsdienst
twyfelen, als de Turken aan den hunnen. Thans zyn ze, door de verkeering met
Vremdelingen, wat beschaafder geworden; zy hebben meer doorzigten gekreegen, en dus
geleerd, na te denken, en de waarheid te zoeken.
Even als hunne Godsdienst, in de daad, niets anders is, dan eene verzameling van
begrippen, waar door men meer het welzyn van den Staat, dan de waare deugd zogt te
bevorderen; zo beginnen ze nu, dit grondbeginzel na te gaan, en uit deze kennis
ontstaan by hen ontelbaare twyfelingen. De geleerde Turken zyn zeldsaam, by wien men
niet, wanneer men met hen over zaaken van Godsdienst spreekt, eenige zwaarigheden en
onzekerheid in hunne verbeelding zoude merken, welke hen, by hun geloof, geene
vastigheid vergunt. Deze aanmerking heb ik met genoegen gemaakt, om dat dit een
grondbeginzel zyn kan, 't welk, met de tyd, dit Ryk groot nadeel kan toebrengen.
(*j Waarschynlyk de vierde van dien naam.

15270

15275

15280

15285

XI. De Godsdienst der Turken rust alleen op staatkundige inzigten, en wordt
met het Staats-belang heel instemmend beöordeeld.

Dat de Mahomedaansche Godsdienst zynen oorsprong eeniglyk uit de Staatkunde heeft, en
naar staatkundige inzigten alleen gestigt zy, is zo blykbaar, dat ik het niet eerst
in 't breede behoeve te bewyzen. Dan, u gemeld hebbende, wat ik ten opzigte van dien
als merkwaardig heb bevonden, moet ik u egter nog iets meer ten bewyze dezer waarheid
zeggen, om vervolgens de grondbeginzels der Turken te ontvouwen, naar welke zy hem
staande houden en uitbreiden, om dat hy hen tot hunne staatsinzigten ongemeen
dienstig is.
Wanneer uit de geschiedenis nopens den Stigter van dezen Godsdienst, aan de ééne
zyde, de eenvouwdig- en boosheid van een ontaarten Wetgeever blykt; zo geloove ik,
dat men aan den anderen kant deszelfs staatkunde niet kan ontkennen. In de daad, even
als in zyne regels niets is, het welk tot waare deugd, als tot de bron der Zaligheid,
kan opleiden, zo komt my veeleer alles voor, 't groot oogmerk, te bedoelen, het welk
hy zig had voorgesteld, om Zig als Souverein op te werpen, en den grond tot een Ryk
te leggen, 't welk vrugtbaar konde worden.
Gaat men den inhoud van Mahomeds Godsdienst over het algemeen naar; dan ziet men, dat
deszelfs eerste doelwit was, den toeloop der menschen te trekken. Hy verliet de
voorbeelden van alle de toen bloejende Godsdiensten, en lag zig eeniglyk daarop toe,
dat die, welken hy wilde invoeren, al het gemak vergunde, welk met der menschen
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kwaade neiging strookte. Hy stondt dus een volkomen zinnelyke vryheid toe; maakte de
verzoening der zonden gemaklyk, en verligtte gevolglyk ook de hoop ter Zaligheid. Dit
waren enkel lokaazen, om de ligtgeloovige onkunde van het Gemeen in te neemen. Alle
andere kleine bepaalingen, die men, als ongemaklyk voor des menschen geeft kon
aanmerken, welke van natuure de vryheid bemint, en maatigheid en ongemakken niet kan
verdraagen, wierden alleen uit staatkundige inzigten verordend, om dat men ze voor
den Staat als noodwendig hield, welken de ondeugende Wetgeever, naar zyne wyde
uitzigten, voorneemens was, op te regten. Ten bewyze dezer waarheid wil ik de regels
van den Mahomedaanschen Godsdienst van stuk tot stuk doorgaan, om dat ik meen, dat ze
myne stelling duidelyk betoogen. — Het eenige geloofsartikel der Turken, dat 'er maar
één God en Mahomed zyn Propheet zy, toont, dat het daarom alleen is aangenomen, om
den valschen Wetgeever des te meer aanzien by te zetten, en onder het volk 't blind
geloof aan zyne bedriegeryen uit te breiden, het welk tot zyne staatkundige oogmerken
noodig was.
Wat betreft de vyf practicaale Artikelen, waar onder dat nopens het wasschen 't
eerste is; Mahomed begreep heel wel, dat de waare magt der Staaten in 's volks magt
bestaat, en dat de eerste zorg van een Vorst daarover moet gaan, om het, zo veel
mogelyk is, talryk te houden. Tot dat einde stondt hy niet alleen de veelwyvery en
het gebruiken der bywyven toe, (*) maar stelde ook geenen van alle andere regels van
beleid uit 't oog, welke hy tot zyn oogmerk noodig oordeelde. Hy zag, dat hy zig aan
het spits van een slegt volk moest begeeven, om zig, in een zeer warm land, aan
ongemakken bloot te stellen, waar hy dus voor de noodige zuiverheid moest zorgen, op
dat het volk niet wierd besmet. Hy maakte 'er dus een' pligt van Godsdienst van, zig
menigmaal te wasschen, en bragt te wege, dat men dat geen voor een geestlyk middel
hield, wat wezenlyk alleen ter bewaaringe zyns volks diende.
De tweede pligt is het vyfmaal herhaalde gebed 's daags. Mahomed zag wel, dat het
zwaarste jok voor de menschen de slaaverny is, welke hy nogtans in zyn nieuw Ryk tot
een voornaam doelwit hadt gesteld. Hy geloofde dus, dat men het volk allengs aan dit
jok moest gewennen, en dat het veel ligter ware, daarmede te beginnen, wanneer men
een volk in het stuk van den Godsdienst onder het jok brengt, op dat, wanneer het
eens daaraan gewend ware, 't staatkundige jok het des te minder vreemd voorkwame. Tot
dat einde belastte hy het herhaalde bidden op zekere uuren, het welk zeer ongemaklyk,
en eene aanhoudende slaaverny is voor de geenen, die den Mahomedaanschen Godsdienst
waarneemen.
Het derde Artikel verpligt de Turken, één ter honderd van hunne inkomsten tot
aalmoezen te geeven. Mahomed begreep heel wél, hoeveel nut 'er in stak, dat een Vorst
den rykdom zyner onderdaanen naauwkeurig weet, op dat hy in de maatregels der
Staatshuishouding nooit te leur gesteld wierde, welke hy of uit een zekere
noodzaaklykheid, of uit een ander inzigt ten dienste zynes Staats moest neemen.
Hierom verordende hy dezen Godsdienst-pligt, als een zeker middel, waarvan hy, by
zyne belastingen, naar de behoeftigheden des Staats, gebruik maaken, of 't welk mede
in 't geval eener willekeurige gierigheid eenen Sultan tot allerlei afpersingen kon
dienen. (*)
Het vierde Artikel behelst het vasten in den Ramasan, het welk, naar de vooraf
gegeeven beschryving, daarin alleen bestaat, dat men den nacht in den dag veranderd.
De roem van een Veroveraar, na welken Mahomed stond, liet hem wel vooruit zien, dat
'er zekere gelegenheden konden komen, waarin zyn volk buitengemeene latten?? en
ongemakken moest verdraagen. Hiertoe wilde hy het door een gebod van den Godsdienst
bereiden, wel begrypende, dat, wanneer de menschen hier door wierden gewend, alle
jaaren ééne geheele maand honger en dorst overdag te lyden, en 's nachts te waaken,
zy des te minder gemelyk wierden, wanneer men hen noodzaakte, een zelfde ongemak ten
dienste van den Staat uit te staan.
De laatste Gods dienst-pligt is de reis naar Mekka. Hier was zyn doelwit, waarop alle
zyne wyde oogmerken uitkwamen, een groot Ryk te stigten. Uit dien hoofde verpligtte
hy de nakomelingen, naar de plaats hunner voorvaderen eene bedevaart te doen, welke
het Ryk zo verre hadden uitgebreid, als elk een van zyne verblyfplaats reizen moest,
ten einde de nakomelingen des te meer wierden aangespoord, hun voorbeeld te volgen.
Hy gelastte dit als het grootste bewys, dat men zyne Godlyke zending geloofde, waar
mede hy zig wilde dekken, terwyl hy zyn eigen Vaderland als heilig en Godlyk maakte.
De andere verboden, van varkensvleesch te eeten en wyn te drinken, bedoelen blykbaar
Staats oogmerken. Het eerste is eene ongezonde spys in de gansche Levant, en vooral
in Arabie. Des verbood hy ze, om ziekten voor te komen. Het tweede verzwakt en
verbystert den mensch, en niets kan erger zyn, dan een Zoldaat, wien hier door het
verstand wordt benomen. — Hieruit kunt gy genoegzaam afneemen, waarom ik oordeele,
dat Mahomeds Godsdienst zynen oorsprong in de Staatkunde had, en dat hy hier door
niets anders heeft gezogt, dan den Wetgeever aanzien te verschaffen, en het volk te
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bewaaren, het aan de slaaverny en ongemakken te wennen, en hier door alle oogmerken
te bereiken, die een Vorst, ten opzigte zyner eigen Staaten, noodig zyn.
Deze zelfde staatkundige oogmerken blyken mede in de behoudenis en uitbreiding van
dien Godsdienst. Want, al toonen de Turken uiterlyk, dat ze andere Gezindten dulden,
zy wettigen egter de verzoekingen en geweldenaaryen, waar door de menschen tot het
Mahomedaansch geloof overgehaald en genoodzaakt worden. Wanneer iemand tot hunnen
Godsdienst overgaat, dan moeten zyne Zoonen, zoo ze nog geen 14 jaaren oud zyn, het
voorbeeld hunnes vaders volgen. Wordt iemand op eenen verboden omgang met eene Turkin
betrapt; dan verheft hy of zyn hoofd, of hy moet een Turk worden. Zegt iemand of in
toorn, of in dronkenschap, dat hy een Mahomedaan wil worden; of uit hy op eene
onbedagte wyze de woorden, waarin hunne geloofs-artikelen bestaan, te weeten, dat 'er
maar één God, en dat Mahomed zyn Propheet is; dan moet hy ook of een Mahomedaan, of
een Martelaar worden.
Even als het Turksche Ryk, gestadig, door wapenen en geweld is uitgebreid; zo heeft
men het tot een beginzel van den Godsdienst gemaakt, geene plaatzen af te staan, waar
eene Moskee gestigt was. Zo dient by hen de Goa dienst tot Staats-inzigten, en zo
wordt het volk door den geeft van Godsdienst aangemoedigd, 't verloorene wêer te
herwinnen. Om dezelfde reden gelooven zy mede, dat hy, die in een gevecht tegen de
Christenen sneuvelt, zeker in het Paradys komt, zonder een eenig verdienstelyk werk
te hebben gedaan. Deze gedagte der Turken is de voornaamste dryfveer, waar door ze,
gelyk de Historien uitwyzen, tot zo stoute onderneemingen worden aangezet.
Trouwens, deze beginzelen van Godsdienst worden, thans, zo stipt niet meer opgevolgd,
als voordezen. Hunne magt is verminderd, en het volk is door ondeugd en wellust
verzwakt. Het Ryk is met veel meer geduchte Magten omringd, dan eertyds. Zy staan dus
zo sterk niet meer op veele van hunne oude grondbeginzels, laatende derzelver
verzwakkingen toe, die ze vóór 60 jaaren nog niet zouden toegestaan hebben. Zy hebben
by den laatsten vrede steden en veilingen afgestaan, waarin veele Moskeën waren,
waarvan de met Moscone, Oostenryk en Venetië geslooten vrede een duidelyk bewys is.
Zo lang als ik te Constantinopel ben geweest, heb ik gezien, dat Christen-onderdaanen
van nabuurige Mogendheden, welke den Godsdienst der Turken wilden aanneemen, door
hen, uit vreeze voor de Mogendheid, wier onderdaanen zy waren, niet wierden
aangenomen. Ik heb mede gezien, dat een afgevallen Christen den Christelyken
Godsdienst wêer aannam, zonder dat de Turken de minste beweeging maakten, om hem wêer
te krygen. Zo veel vermag het Staatsbelang by een volk, wiens Godsdienst te eenemaal
staatkundig is. Ik gaa nu over tot hunne burgerlyke regeering.

15395

(*) Hier gist de schryver, naar myn oordeel, heel verkeerd. Ter vergunninge der veelwyvery
werkte wel meer de neiging tot de groote wellust by Mahomed, als een oogmerk van Staat. Ten
minsten ware dit in eene gehoopte sterke bevolking niet bereikt geworden. Dit bewyst de
ondervinding.
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(*) In dit stuk, even als by de Feesten en de Bedevaart, maakt de schryver, oogschynlyk, doch
ten onrechte, Mahomed tot een veel grooteren Staatkundigen, dan hy ooit was: want 'er is geen
vaste som van 't honderd ter besteedinge van aalmoezen bepaald; dus kan 'er de berekening van
de goederen der onderdaanen niet naar gedaan worden, en ze is ook met betrekking op deze
besteeding der aalmoezen nimmer gedaan. Des gaat des schryvers oordeel nopens de reden voor
deze Godsdienst-stellingen in het geheel niet door. De Leevens-geschiedenis van Mahomed, en de
eerste inrigting van zynen Godsdienst laaten dusdanige verre uitziende en kunstige staatsoogmerken gansch niet roet?? grond vermoeden.

XII. Van de burgerlyke regeering der Turken. Van het Serail, deszelfs
bewaaking en bevolking.
15410

15415

15420

't Is moejelyk, een regt denkbeeld van de regeering der Turken te vormen, zo men
vooraf niet weet, wat het Serail en de Porte is. Beide hebben zulk een aandeel aan de
burgerlyke regeering, dat men, om ze grondig te kennen, beide afzonderlyk moet
nagaan. Ik zal dus eerst van het Serail spreeken, en vervolgens tot het denkbeeld
nopens de Porte overgaan.
Elk weet, dat men door het Serail dat Paleis verstaat, daar de Osmansche Monarch
woont. Maar allen weeten niet, dat deze wooning meer den naam eener stad, dan van een
Paleis verdient. Zy beslaat het gansche Terrein, waar voordezen het oude Byzantium
stond; zy bevat dus den eersten van de 7 heuvels, waarop Constantinopel is aangelegd,
welke zyn uitzigt naar Asië heeft. Haare omtrek beslaat meer, dan drie {Italiaansche)
mylen. 't Gebouw is met zeer hooge muuren geheel omvangen, voorzien met spitzen en
torens naar den smaak der oude Krygsbouwkunde. Uit den grooten omtrek kan men tot de
menigte van pleinen en tuinen besluiten, welke daarin zyn. Met de uitgestrektheid der
plaatze komt ook de bevolking overeen. Volgens de berichten, die ik van menschen, des
kundig, en meer dan dertig jaaren in 't Serail huisvestende, heb gekreegen, woonen
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'er tien duizend perzoonen in. Menschen, tot de stoeteryen en Wagten behoorende,
maaken een groot gedeelte dezer bevolkinge uit, waarvan ik u, volgens naauwkeurig
opgemaakte berichten, eene lyst wil leveren:
Lieden tot de paardestallen en stoeteryen.
3500
Bostandschjy of tuinlieden, — —
2000
Baltahdschjy of houtkloovers, (*) —
400
Blanke Gesneedenen, — —
120
Zwarte Gesneedenen, — —
300
Vrouw sper?? zoonen omtrent, - —
430
Tdsch-Oglan omtrent — 700
By de Keuken enz. — —
400
Alle andere tot 10 duizend toe bestaan uit perzoonen, die de voornaamste Waardigheden
bekleeden, en uit hunne Bedienden, in het Serail woonende.
Volgens dit algemeen denkbeeld van menschen van verscheiden staat wil ik, in de
volgende afdeelingen, aanwyzen, waarin hun ampt bestaat, en hoe zy onderhouden en
betaald worden. Thans zal ik u in 't algemeen slegts melden, dat het meestal
Christen-kinders zyn, welke in hunne vroege jaaren, door den oorlog, in slaaverny
geraakten, en den Vorsten wierden vereerd. Want deze hadden altoos, en hebben nog den
stelregel, dat ze zig van zulke menschen laaten bedienen, die hunne eige afkomst niet
weeten, hunne eige ouders niet kennen, en gevolglyk aan niemand, dan den Monarch zyn
gehouden, welke hen kleedt en onderhoudt. Komt één van deze Jongelingen in het
Serail; dan gaat men vooraf na, of hy een natuurlyk gebrek hebbe, en in zulk een
geval neemt men hem niet aan, gemerkt de Turken al te zeer met de gedagte, die voor
het overige dikwerf wordt bewaarheid, ingenomen zyn, dat in een lighaam, een
natuurlyk gebrek hebbende, bezwaarlyk eene ziel, die niet gebrekkig ware, kan
huisvesten. Vindt men ze zonder gebreken; dan schryft men hunne naamen, hunnen
ouderdom, den naam huns Vaderlands op eene lyst der Schatkamer, en de Schatbewaarder
krygt last, de bezolding te betaalen, die zulk een perzoon wordt toegelegd. Deze nu
bedraagt elken dag maar vier Aspers. Hierop worden zy in een Serail of naar Tera, of
Constantinopel gezonden; maar die men naar het laatste zendt, worden, gemeenlyk,
aller eerst tot ampten verheven. Dit geschiedde voormaals omtrent allen, die in den
dienst van het Serail waren, even als mede de menigvuldige gelukkige oorlogen der
Sultans, deels door geschenken, deels door schatting, een zeer groot getal van
slaaven leverden. Maar thans, nu 't krygsgeluk dezes Ryks is afgenomen, zyn in 't
Serail slegts de Tdjch-Oglan van zulken oorsprong. Alle andere Bedienden draagen of
het ampt van den Vader op den Zoon over, of zy geraaken 'er door beweezen diensten en
praktyken toe. — 't Serail wordt op de volgende wyze bewaakt. De geheele omtrek is
der hoede van de Bostandschjy of tuinlieden toebetrouwd, welke de eerste wagt
uitmaaken; (*) de tweede wagt bestaat uit de Baltahdschjy of Hellebardiers, welke met
bylen zyn gewapend; op deze volgt de wagt der blanke Gesneedenen, en eindelyk de wagt
der zwarte Gesneedenen, welke naast by den Sultan zyn. Dit is toereikend, om een
algemeen denkbeeld hiervan te vormen.
(*) Dit zyn niet enkel de eigenlyke houtkloovers, maar ook een soort van Hellerbardiers,
welke, in stêe van andere wapenen, eene byl naar de oude krygstoerusting draagen.

XIII. Van de perzoonen, tot de paardestallen en stoeteryen behoorende.
15470

15475

15480

15485

't Getal van 3500 perzoonen, welke ik vooraf voor den dienst der Stoeteryen bepaalde,
mogt veelligt te hoog schynen; maar men zal het, ligt kunnen begapen, wanneer ik zeg,
dat, ten dienste des Sultans alleen, altyd 3000 paarden worden gehouden, welk getal
noch vermeerderd, noch verminderd mag worden. Zo dra een paard boven dit getal
geschonken of gekogt wordt; dan wordt 'er één van de geringere weggedaan; en sterft
'er een, dan koopt men voort een ander, op dat 't getal altoos hetzelfde blyve. Zy
zyn alle uit Arabïè of Egypten; want de paarden uit Asië en Rumelië houdt men voor
veel te gemeen.
Om verzekerd te zyn, dat men de beste paarden hebbe, welke te Constantinopel komen,
zo is 'er eene oude wet, volgens welke zo wel den eigenaars der paarden, als der
schepen, op welke zy worden ingevoerd, op straf des doods gelast is, dezelve, vóór
hunne invoering in de stad, voor het Serail te brengen, ten einde men daar eerst de
beste uitzoeke. Zy zyn verdeeld in drie stallen; in den eersten staan 18 honderd, in
den tweeden 7 honderd, en in den derden vyf honderd paarden. Behalven deze eigen
paarden des Sultans, zyn ook nog vier honderd muilezels ter vervoeringe en
aanhaalinge van zo veele, voor het Hof van een zo grooten Monarch, en voor zulk eene
menigte volks noodige dingen. By deze dieren, den Souverein toebehoorende, komen nog
de paarden en muilezels zyner Ministers, in het Serail woonende, waarvan eenigen, by
voorbeeld de Kislar-Aga, de Chafynehdar-Aga, en de Silahdar-Aga, by de drie honderd
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tot hunnen byzonderen dienst hebben. Elk, zelfs de gemeenste Page, heeft 'er drie.
Gevolglyk mogen 'er in het geheel omtrent zes duizend paarden in de stallen zyn. — De
Turken zyn gewoon alle jaaren,in de maand Mei, hunne paarden in de weiden te dryven,
om 't groene gras te eeten. Maar de paarden van des Sultans stallen hebben hunne
weiden binnen het Serail, waaruit men deszelfs grootte kan beoordeelen.
(*) 't Is zonderling, dat de Kapudschjy hier uitgelaaten zyn.

XIV. Van de Bostandschjy en Baltahdschjy.
15500

15505

15510

15515

15520

15525

15530

15535

15540

De Bostandschjy, welke de eersre wagt des Serails uitmaaken, (*) staan onder hun
Opperhoofd, den Bofiandschjy-Baschy, die 't algemeen opzigt heeft niet alleen over de
tuinen van het Serail te Constantinopel, maar ook over alle andere Serails, fonteinen
en lusthuizen des Grooten Heers, welke aan veele plaatzen aan de haven en den
Bosphorus leggen. Zyn rechtsgebied strekt zig uit tot aan den mond der zwarte Zee,
Daar nu alle de talryke en bevolkte dorpen, aan de oevers van Asia en Europa aan het
Kanaal leggende, onder hem staan, zo heeft hy groote inkomsten. — Wanneer de Sultan
in eene Kandschjabasch of roei-jagt vaart; dan zit de Bostandschjy-Baschy altyd aan
't roer. Dewyl hy dus, wegens dit ampt, naby den Sultan is, en ligt gelegenheid
heeft, met hem te spreeken; zo wordt hy van de Turken zelve als een zeer aanzienlyk
Staatsdienaar beschouwd.
Hy heeft zyne wooning aan den oever der haven, welke met het Serail zelf gemeenschap
heeft, en de plaats is, daar men den schuldigen de straf doet lyden.
De pligt nu der Bostandschjy is deze: zy hebben de buiten-wagt van het Serail; zy
bewaaken de lusthuizen van den Grooten Heer; zy planten en bewerken zyne tuinen zy
roejen op alle barken van het Serail, en neemen het wreede ampt waar, om de
schuldigen ter dood te brengen. Onder alle bedienden van het Serail, welke meestal
beschaafde en hoflyke menschen zyn, zyn deze de onbeschaafdste en wreedste.
Op dezen volgen de Baltahdschjy, wier ampt is, hout te hakken, en in 't Serail te
brengen. Zy neemen de tweede wagt waar, en zyn dus een' graad hooger, dan de
Bostandschjy. Doch zy gaan byna op dezelfde wyze gekleed, uitgenomen, dat ze aan hun
kleed een kleine kraag van blaauwe kleur hebben, zo als die zommigen onzer Zoldaaten
draagen, alleen met dit onderscheid, dat die by hen langer is, en zig bykans tot de
borst toe uitstrekt. Het hoofd der Bostandschjy en Baltahdschjy is bedekt met eene
lange muts van scharlaken, hangende byna een halve el naar beneden.
Deze twee soorten van wagten oefenen zig in het loopen, springen, worstelen, en
werpen van den spies, waarin ze zeer bedreeven zyn, even als zy het in alle zulke
oefeningen ver brengen, waar door het lighaam sterk en geschikt gemaakt wordt.
Alle deze soorten van menschen bestonden, voordezen, uit jonge Christen-slaaven,
welke men in den oorlog had gekreegen. Van hen nam men ook alle volgende soorten van
bedienden: eerst de Aschdschjy of Koks, welke op het hoofd eene hooge muts draagen,
welke eene agteröver vallendes spits heeft; ten anderen de Kanditen, draagende eene
muts van kemelshair, byna als een zuikerbrood, van donker geele kleur; ten derden de
Slagters, die mede zulk eene muts draagen; ten vierden de Peygk of Lakeyen, draagende
eenen korten, met goude passementen beleiden rok, en mutsen van verguld metaal, met
eenen pluimbos, meer dan eene El hoog; voorts de bedienden voor het Hospitaal der
Edelknaapen, beneffens veele andere geringe en slaafsche bedieningen. Maar voor
tegenwoordig nu men weinig Christenslaaven meer heeft, neemt men in hunne plaats
Kinderen van geringe lieden, welke men of wegens zekere diensten ten gevalle van
hunne Ouders, of om hunne armoede in het Serail neemt.
Dit zyn de laage bedieningen van het Serail, of de perzoonen, welke de buiten-wagten
uitmaken.
(*) De Kapudschjy hebben de wagt aan de hoofdpoort naar de stad toe.

XV. Van de Manke en zwarte Gesneedenen,
15545

15550

Even als de Mahomedaanen geen' Godsdienst-band hebben, waar door ze de onreine
vlammen der natuur bedwingen; zo is ook niet ligt iemand voor dezelve meer bloot
gesteld, dan zy. Om deze reden bedienen zig de Osmansche Keizers, even als andere
Oostersche Vorsten, van Gesneedenen, tot den binnen-seraildienst der Keizerlyke
Familien. De blanke Gesneedenen maaken een soort van lyfwagt des Monarchs, en de
zwarte de lyfwagt der vrouwen uit.
Het Opperhoofd der blanke Gesneedenen is de Kapu-Aga, die het bevel voert over alle
Pages en blanke Gesneedenen van 't Hof. Onder zig heeft hy drie voornaame Officiers.
De eerste is de Chasz-Oda-Baschy, of groot Kamerheer: de tweede de Sferay-Kjetckada
of Opperhofmeester, die het opzigt heeft over de Pages en andere hofbedienden. De
derde is de Kjilar-Dschjy-Baschy, of Opper-keuken- en keldermeester. Daar zyn nog
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andere Bedienden van de blanke Gesneedenen, by voorbeeld de eerste en tweede
Leermeester, de eerste Opper-opziener over de Moskeën van den Grooten Heer, en vyftig
andere Beampten, die elken dag vyftig Aspers hebben. (*) Van deze Gesneedenen neemt
men ook eenigen, die ze Leeraars der Keizerlyke Moskeën noemen, wier inkomsten veel
grooter zyn, wyl eenigen van hen hondert Zechinen (†) op elken dag hebben. — De
zwarte Gesneedenen dienen by de wagt der vrouwen. Zy zyn geheel gesneeden, en de
aller zwartste, die uit Africa komen. Hun Opperhoofd is de Kislar-Aga, die het
algemeen opzigt over den Haerem heeft, zynde de plaats, daar men de vrouwen bewaakt.
Hy heeft ook het opzigt over de Keizerlyke Moskeën, het welk hem zeer veel opbrengt.
De tweede Waardigheid is die van den Chafynehdar-Aga, of Groot-schatbewaarder des
Serails. Op dezen volgt de Bnjugk-Oda-Aga, het opzigt hebbende over de groote Kamers
der Pages. Op hem volgt de Kjutschugk-Oda-Aga, die over de kleine Kamers is gesteld;
de Basch-Kapn-Oglany, of 't Hoofd der deurwagters van de vertrekken der vrouwen; en
eindelyk de twee Imams der Keizerlyke Moskee van de Keizerin-moeder, daar de vrouwen
des Serails haar gebed in doen.
Wanneer 'er eene Sultane-moeder of eene Gemaalin van den regeerenden Sultan is; dan
zyn 'er nog vier voornaame Waardigheden ontder de zwarte Gesneedenen, waar onder
eenige den rang voort na den Groot-schatbewaarder hebben. De eerste is de Waardigheid
van Valikt-Aga, zynde de opper-deurwagter by de Keizerin-moeder. De tweede is de
Schafadehlar-Aga, of eerste Hofmeester van 's Sultans Zoonen. De derde is de
Chafyneh-Aga, of schatbewaarder der Keizerin-moeder. De vierde is de Kjuar-Aga,
gesteld over de Confituuren, en andere delicatessen der Keizerin-moeder. Deze
Waardigheden hebben plaats, wanneer 'er eene Gemaalin des Sultans is; maar volgen, in
zulk een geval, op de Bedienden der Keizerin-moeder.
(*) Myn handschrift meldt van tien andere Beampten, die elken dag 12 Aspers hebben.
(†) Hier is een groote misslag; want de Groot-Mufti heeft, dagelyks, geene volkomen vyf
Zechinen.

XVI. Van de Kamers der Ydsch-Oglans of Pages des Serails.
15585

15590

15595

15600

15605

15610

15615

15620

De Pages in 't Serail zyn alle Christen-kinderen, (*) welke men, in hunne tedere
jeugd, in oorlogstyden gevangen heeft gemaakt, of door de Generaals of Ministers den
Monarch worden vereerd. Wanneer zy onderzogt, en vervolgens in het Serail zyn
ontvangen; dan worden ze onder het opzigt van 't Opperhoofd der blanke Gesneedenen
gesteld, die hen of in de groote of kleine kamer of school stelt. Geene noemt men
Bujugk maar deze Kjutschugk-Oda. Doorgaans zyn 'er in de eerste vier honderd, en in
de tweede twee honderd en vyftig. Zy worden onder eene strenge tugt gehouden, en in
de hoflyk- en bescheidenheid onderweezen. Hunne eersre studien bestaan in den
Godsdienst van Mahomed, en in het leeren van de Persische en Arabische taal, ten
einde zy het Turksch zo fraai spreeken, als het in 't Serail gebruiklyk is. Zy
worden, gestadig, met goed laken gekleed, en spaarzaam met ryst en gezonde spyzen
onderhouden. Zy slaapen allen aan ééne plaats zamen, en hunne bedsteden zyn de ééne
agter de andere, gelyk het in onze Kweekschoolen in gebruik is; maar men neemt de
oplettendheid in agt, dat altoos by vier of vyf bedsteden de bedstede van een
Gesneedenen staat, die ze bewaakt.
Deze Gesneedenen houden hen naauwkeurig in het oog, om hen voor ondeugden te
bewaaren, die maar al te veel in het Serail in zwang gaan. Wanneer ze tot den
mannelyken ouderdom geraaken; dan geeft men hen lighaamsoefeningen, waar door hun
gestel sterker wordt. Zy oefenen zig met de lancie, den boog, de werpspies en andere
wapenen, zo wel te voet, als te paard. In den werppyl brengen zy het boven alle
andere natiën zeer verre. De gestadige oefening maakt, dat zy den pyl met zulken
nadruk afschieten, dat ze zelfs in staat zyn, een been te breeken. Behalven deze
sterke lighaams-oefeningën onderwyft men hen ook in mechanische en vrye kunsten; by
voorbeeld, zy maaken boogen, pylen, paardetuigen, enz. men onderregt hen in de
schilderkunde, maar voornaamlyk in het Turksche Muziek. Uit deze Kamers worden zy tot
menigerlei aanzienlyke Ampten bevorderd, om dat ze den perzoon des Monarchs dienen;
alsdan wordt hunne pensioen tot agt Aspers daags vermeerderd. Zy worden of in de
schatkamer des Serails, of in de Kamers der speceryen, hartsterkingen en Elixirs van
ongemeene waarde verdeeld, welke men ten gebruike des Sultans in menigte houdt. Uit
deze twee Kamers komen ze tot de Chafz-Oda, welke de aanzienlykste Kamer in het
Serail is, slegts uit 40 Perzoonen bestaande. Deze hebben den Titel als Aga, en zyn
in een groot aanzien, om dat ze, gestadig, naby den Perzoon des Sultans zyn. Uit deze
40 perzoonen trekt men de dertien voornaamste ampten des Hofs, welke zyn 1) de
Silahhdar-Aga die het zwaard van den Grooten Heer draagt; 2) de Tschokahdar-Aga,
deszelfs sleepdraager; 3) de Rikjahdar-Aga, die deszelfs stygbeugel houdt; 4) de
Ibrykdar-Aga, die zyne Lampet vast houdt; 5) de Dulbendar-Aga, die hem den Tulband
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klaar maakt en nadraagt; 6) Iskjetnlehdschjy-Aga, die de voetebank tot zyn klimmen op
en afstygen van het paard draagt; 7) Kaemiszar-Aga, de Opper-opziener over de
Garderobe, die het linnengoed des Grooten Heers laat wasschen; 8) TschaschnyghyrAga3
het Opperhoofd der geenen, die de spyzen proeven, welke men den Grooten Heer voorzet;
9) Sagardschjy-Aga, of Opper-opziener over de jagthonden; 10) Themakdschjy-Raschy,
die den Sultan de nagels afsnyd; 11) Berber-Baschy, of zyn eerste Barbier; 12)
Muhafebehdschjy-Baschy, of zyn eerste rekenmeester; 13) Teskjerehdschjy-Baschy, zyn
eerste Secretaris.
Daar zyn nog aan het Hof twee andere zeer aanzienlyke bedieningen, te weeten de
Thogandschjy-Baschy, of groot Valkenier, en de Haemmamdschjy-Baschy, of opperopziener over de baden; doch deze worden nooit verwisseld, - en zy hebben dus geene
hoop, om tot hoogere ampten te geraaken. Deze beide hebben niet eens de Eer, in de
Kamers des Sidtans te mogen komen. Negen perzoonen hebben de Eer, den Sultan de
verzoekschriften te behandigen; men noemt ze Aerdhs-Agaler Vier zyn in de groote
Kamer der 40, naamlyk de Silahdar-Aga, de Tschokahdar-Aga, de Rikjahdar-Aga en de
Dulbendar-Aga. De vyf anderen zyn: de eerste Amptenaar by de schatkamer; de Opperopziener over de leevensmiddelen en Confituren; de Opper-jagermeester; de eerste
Commandant der Keizerlyke Kamer; en de eerste Leermeester der Pages. Deze 9 Perzoonen
hebbende naaste hoop, om uit het Serail te komen, en tot de voornaamste
Rykswaardigheden, vooral tot de bediening van een Bassa, te worden verheven. De
anderen van de groote Kamer worden, dikwyls, of naar den Visier, of naar den Bassa,
of naar de Vorsten, die schatting betaalen, gezonden, by welke gelegenheden zy
aanzienlyke geschenken krygen, om dat men wel weet, dat de Monarch daarom alleen
menschen van zulken rang zendt. Naar maate nu één van deze perzoonen uit het Serail
komt, en tot zo voornaame Ryks Waardigheden wordt verheven; zo wordt zyne inde groote
Kamer ledige plaats wêer vervuld, waartoe men de waardikten?? uit de laagere Kamers
neemt. - Dit is de orde, ten opzigte der Waardigheden des Sfr??ms, en langs zulke
trappen en ampten moet men gaan, vóór dat men 'er uit komt. Waar uit men ligt kan
opmaaken, dat 'er iemand zelden uit komt, vóór dat hy 40 jaaren oud, en hy dus in
staat is, eene plaats te bekleeden, die hem wordt toebetrouwd.
De bedieningen, welke zy gemeenlyk krygen, die uit het Serail gaan, zyn of
aanzienlyke Bassa-plaatzen, of de Waardigheid van een Aga der Janistaaren, van een
Generaal der Spain, en zomtyds zelfs de plaats van een eersten Visier. Men zegt my,
dat ze ongeloovelyke Complimenten en Ceremoniën hebben, wanneer ze uit het Serail
zullen gaan, en van hunne vrienden in hetzelve afscheid neemen. Men heeft my
verzekerd, dat men, in de beschaafdste landen, zo veel gebruik van Complimenten niet
maakt, en dat zelfs de plegtigheden van een zeker Hof in Italië in verre ha niet
haalen by de geene, die de Turken by zulke gelegenheden waarneemen. Zeker is het, dat
allen, die in het Serail worden opgevoed, zeer hofiyk en beleefd zyn; en, even als ze
niet de minste grootsheid of veragting omtrent de gewoonten van andere volken, zelfs
niet omtrent de Christenen, laaten blyken; zo kan men wel denken, hoe ongemeen
vriendelyk zy jegens hunne Makkers moeten zyn.
(*) De Kapudschjy hebben de wagt aan de hoofdpoort naar de stad toe.

XVII. Van de wyze, hoe men de jonge lieden in het Serail in de weetenschappen
onderrigt.
15670

15675

15680

15685

In vergelyking met alle andere natiën schynen de Turken, van de weetenschappen niet
veel werks te maaken. Men ziet wel, dat ze, gestadig, de Krygslieden den voorrang
boven de Geleerden geeven, gemerkt ze die alleen of tot de groote bedieningen aan het
Hof, of tot de voornaamste Stadhouderschappen in de Provinciën bevorderen. Des
niettemin verzuimen zy egter niet, een soort van weetenschappen in hunne schoolen te
bevorderen, en inzonderheid wenden zy groote moeite aan, dat de jeugd in het Serail
iets leere. Deze jonge lieden leeren ze leezen en schryven. Hierop moeten zy zig op
de Arabische taal toeleggen; want, daar alle leerstukken van hunnen Godsdienst, en
alle hunne burgerlyke wetten in het Arabisch zyn beschreeven, zo wordt deze taal
noodig voor alle de geenen, welke of in den Godsdienst, of in de regeering willen
uitmunten. Hierop onderrigt men hen mede in de Persische taal, om dat ze ryk is aan
leevendige en aangenaame uitdrukkingen, en het ruwe in de Turksche taal verbetert. Zy
laatende jonge lieden veele Romans en minnaaryen in de Persische taal leezen, welke
vol leevendige, geestige en aartige uitdrukkingen zyn, ten einde zy gewend worden,
vlug en leevendig te zyn. Vinden zy, onder deze jonge lieden, menschen van een
zwaarmoedig en ernstig gestel; dan moeten zig deze, met eene ongemeene vlyt, op de
verbetering hunnes styls in het schryven toeleggen, ten einde hy, zo veel mogelyk is,
verheven werde, zynde zulks eene noodzaaklyke eigenschap, zoo men tot de aanzienlyke
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plaatzen van een Staats-secretaris, een Grootkancelier, een Secretaris by de
schatkamer, een Grootschatbewaarer en andere, maar inzonderheid van zulke geestlyke
perzoonen, welke, om zo te zeggen, Leeraars eener aanzienlyke Moskee van Keizerlyke
stigting zyn, wil geraaken.
Na deze eerste studien leggen zig eenigen toe, den Koran van buiten te leeren;
anderen zetten boeken over den Mahomedaanschen Godsdienst uit het Arabisch in 't
Turksch over, en maaken aanmerkingen en verklaaringen over dezelve, om onkundige
menschen te onderregten. Nog anderen leggen zig toe op de Arabischs en Persische
Dichtkunde, waarin zy het zeer verre brengen, en zig, menigmaal, tot verwondering
toe, wél weeten uit te drukken. 't Muziek houdt mede een groot gedeelte der jeugd in
het Serail onledig. Men kan wel niet ontkennen, dat 'er in het Turksche Muziek, ten
aanzien van 't gebrom, iets ruws is; maar even zo min kan men ontkennen, dat 't egter
eene zekere inneemende Harmonie hebbe.
Tot dus verre was het volgens een' staatsregel verboden, boeken te drukken, om dat
men zulks voor den Staat als gevaarlyk aanmerkte. Maar voor tegenwoordig, nu by de
Turken de begeerte om iets te weeten, grooter is geworden, en zy geenen zo grooten af
keer meer hebben, om met de Christenen te verkeeren, hebben zy dien Zetregel
verlaaten, en men heeft begonnen, boeken te drukken. (*) Zy hebben ook zelfs land- en
zeekaarten geleverd; maar beide zyn zo slegt uitgevallen, dat ik ze bykans als te
eenemaal onnut aanmerke. Andere weetenschappen verstaan ze byna in het geheel niet,
als de redeneer-, natuur-, reken- en wiskunde, zo men niet zeggen wil, dat ze in de
laatste de noodigste stellingen weeten, haar opzigt hebbende op de Artillery.

XVIII. Van de Stommen en Dwergen in het Serail.

Op dat de Osmansche Keizers niets uit het oog stelden, waardoor zy hunne Hoogheid
mogten toonen; zo hebben ze, naar het voorbeeld der oude Vorsten, Stommen en Dwergen
in hun eigen Serail verzameld. Menschen van dien stempel, welke aan andere Hoven
slegts tot vermaak van den Vorst dienen, strekken aan het Osmansche Hof niet alleen
tot vermaak van den Monarch, maar dienen mede, om de Pages in eene kunst te
onderregten, welke by andere natien niet gebruiklyk is, te weeten in de kunst, van
zig door tekenen van beweeging en beduiding uit te drukken. De eerbied, welke de
Turken voor hunnen Monarch hebben, maakt, dat het stilzwygen by hen een pligt wordt,
op dat hy, nimmer, door hunne stemmen, in het minst ontrust werde. Tot dat einde zyn
in het Serail, gestadig, veertig mannen, (*) die doof en stom gebooren zyn, welke zig
eeniglyk door beduidende tekenen kunnen uitdrukken. 's Nagts slaapen ze in de Kamer
der Pages, en overdag zyn ze of in hunne schoolen, of staan voor de Moskee, om door
hun voorbeeld de kunst, van te beduiden, te leeraaren, welke in 't Serail hoog wordt
geagt. Men verzekerd my, dat 'er in deze kunst zulke uitsteekende menschen zyn, dat
ze een lang verhaal door enkel beduidende tekenen weeten te doen. Twee of drie der
oudste Stommen worden in des Sultans Kamer toegelaaten, of dienen als Hofnarren, om
hem te vermaaken. De Dwergen worden op dezelfde wyze gebruikt; en, wanneer iemand nog
daarby stom en gesneeden is, dan wordt hy, in 't Serail, voor eene groote
zeldsaamheid gehouden.
(*) Deze boekdrukkery had reeds ten tyde, dat de schryver dit schreef, opgehouden, en de hoop
verdwynt, gestadig, meer en meer, dat ze, by den tegenwoordigen welstand des Turkschen Ryks en
andere omstandigheden, wêer aan den gang zal raaken.
(*) Onder de laatste regeeringen heeft men van de Stommen en Dwergen zo veel werk niet
gemaakt, als onder de voorgaande.

XIX. Van het vertrek der Vrouwen in 't Serail.
15740

15745

15750

Alle vrouwsperzoonen in het Serail zyn eeniglyk ten gebruike des Grooten Heers, en
het staat niemand Vry, om 'er zelfs maar binnen de eerste poort eene in te brengen.
(*) Deze vrouwsperzoonen zyn opgeslooten in een groot vertrek, het welk men Haerem
noemt, aan eene afgelegen plaats zynde, die 't uitzigt heeft naar de Zee van Marmora.
Niemand mag ze zien, dan de Monarch en de Gesneedenen, wanneer ze zig in de tuinen
vermaaken. Wanneer ze uit het Serail met den Grooten Heer naar het land gaan; dan
doen ze deze reis of in barken of met wagens, welke met traliën zyn voorzien: en,
wanneer zy uit de bark of van den wagen klimmen, dan worden op den kleinen weg tot
haar vertrek toe zyden stoffen gespannen, zodat men haar onmogelyk kan zien. Alle zyn
ze of in den oorlog gevangen genomen, of door cynsbaare volken ten geschenke
gezonden, dewyl men voor 't Serail, altyd, vrouwen van volkome schoonheid en zekere
reinheid kiest. Zy worden in twee Kamers, als de Pages, gescheiden, en haar werk
bestaat in naajen en borduuren. Behalven deze vrouwelyke bezigheden worden ze nog in
het Muziek, in het danzen en andere vermaaklyke kunsten onderweezen, welke ik uit
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bescheidenheid niet mag melden, ??aar van veele andere natiën onbekend zyn. Hier door
zoeken ze den Monarch te trekken, en zyne genegenheid te winnen.
Haar aantal hangt af van de neiging des regeerenden Sultans. Men zegt, Sultan Selym
heeft 'er wel twee duizend gehad, daar voor het tegendeel de regeerende Sultan (*)
'er niet meer dan drie honderd heeft. Deze twee Kamers van vrouwsperzoonen hebben
veele Leermeesteressen, maar geene meiden tot haare bediening. Zy dienen elkander
zelve volgens de orde, als zy in het Serail zyn gekomen. De laatste, daarin gekomen,
moet op éene na de laatste, en deze wêer haar dienen, welke vóór haar daarin is
gekomen, en zo gaat het met alle, zo dat slegts de eerste geene andere dient, en de
laatste zig zelve en die op ééne na de laatste is; en de andere dienen, en worden
bediend. Zy slaapen alle aan ééne plaats, maar alle op byzondere bedden agter
malkander; na het vyfde bed legt, altyd, ééne der stemmige leermeesteressen, welke op
haar gedrag agt geeft.
Haare Opperhofmeesteres draagt den naam van Kadun-Kjetchuda, of Hofmeesteres der
vrouwen van Staat. Is 'er eene Keizerin-moeder; dan kiest zy haaren Hofstoet uit de
Juffers dezer Kamers, dewyl ze de vryheid heeft, die geene te kiezen, welke haar best
aanstaan. — De Groote Heer staat haar zomwylen toe, in de tuinen eene uitspanning te
neemen. In dit geval moet elk van daar gaan. Op alle posten worden Gesneedenen tot
eene wagt met den sabel in de vuist gesteld; anderen gaan rond, en, wanneer zig
iemand binnen de verbode plaats laat betrappen, 't zy hy 'eruit omigtzaamheid of
onkunde ware gekomen, dan wordt hy zonder eenige genade onthoofd: en de Gesneedenen
haaken wel na zulke gelegenheden; want, wanneer zy den Monarch zulk een hoofd
brengen, dan worden ze 'er grootmoedig voor beloond.
Zomtyds komt ook de Sultan in de tuinen om zig daar te vermaaken. Alsdan is 'er geene
der vrouwen, welke niet door danzen of zingen, of door gesprekken naar des Sultans
liefde staat, en tot dat einde de ontugtigste gebaarden en beweegingen maakt. Men
gelooft in Italië, dat de Groote Heer, ten dienste zyns beds, elk eene of meerdere
moge neemen, zo als hy wil. Maar dit is ongegrond. Voordezen was 't wel zo; maar de
groote kosten, welke vereischt wierd, om alle van den Grooten Heer gebruikte vrouwen
te onderhouden, voerde hierby, onder den naam van huishouding, eenige bepaalingen in.
Thans kan de Sultan wel eene neemen, welke en wanneer hy wilde; maar dit was eene
gewelddaadigheid tegen de wet, die de Monarchen zelve pleegen waar te neemen, en de
verkooze perzoon konde hierby haar Leven verliezen. Want men verhaalt als iets
zekers, dat onder Sultan Achmet III. veele vrouwsperzoonen daarom met vergift om het
Leeven wierden gebragt, om dat ze zig, ontydig, door kunstgreepen, des Sultans liefde
hadden te wege gebragt. Thans staat het den Sultan niet vry, een nieuw vrouwsperzoon
in zyn bed te neemen, dan op plegtige dagen, en by eene buitengemeene gelegenheid; by
voorbeeld, by het vieren van de twee Beyram, op Mahomeds geboortedag, op den
geboortedag des Sultans, op den dag zyner komste tot den Throon, by gelegenheid eener
overwinninge, of een ander voor het Ryk heugelyk geval. By zulke gelegenheden,
wanneer de Monarch eene nieuwe byslaapster moet zoeken, gaat hy in het
vrouwenvertrek, alwaar het vrouwvolk, door de Opperhofmeesters, in reyen wordt
gesteld, uit welke hy dan zegt, wie hem best aanstaat. Want het is eene fabel, wat
men in Italië (en elders) zegt, dat hy haar zyn' zakdoek toewerpt. Het gekoozen
vrouwsperzoon valt voort op de knien, en kust den zoom van 't kleed des Grooten
Heers. Hierop wordt ze door haare gezellinnen naar het bad gebragt, gewasschen,
bewierookt, pragtig uitgedosten met gezangen en instrumenten naar 's Sultans Kamer
geleid; aldaar ontvangt haar de Gesneedene van de wagt, en brengt haar binnen in des
Sultans Kamer, welke gemeenlyk reeds te bed legt. Zo dra als ze binnen gekomen is,
valt ze op de kniën, en, wanneer haar de Sultan roept, dan komt ze van het voeteneind
onder den deken, ten zyde Sultan haar bevel gaf, om 'er op eene andere wyze in te
klimmen. Wanneer de Sultan zig met haar vermaakt heeft; dan wordt ze, door de
Opperhofmeesters en haare gezellinnen, wêer met dezelfde staatsie naar 't vertrek van
den Grooten Heer terug geleid. Is ze nu zwanger, en baart ze den eerstgebooren zoon;
dan wordt ze Chassekjy Sultana genoemd, het welk Prinses moeder des eerstgeboorenen
betekent; men doet haar de eere aan, van ze te kroonen, en zy heeft de vryheid,
haaren Hofstoet aan te stellen, kiezende zy uit de Kamers der vrouwen die geene,
welke haar meest behaagen. Men geeft haar haare byzondere Gesneedenen tot eene Wagt.
Maar, die na haar Zoonen ter waereld brengen, worden noch gekroond, noch met zo
byzonder onderscheid behandeld, met onkosten gepaard gaande; doch zulke hebben eene
lyst togt als Prinsessen. — Na 's Sultans dood worden de moeders der Prinsen in het
Serail der oude Dames opgeslooten, waaruit ze niet komen, ten zy, dat de Zoon van
ééne dezer den Troon beklimme. De vrouwen, welke Prineessen ter waereld hebben
gebragt, mogen na des Sultans dood wêer trouwen; en het ontbreekt haar nimmer aan
gelegenheid, van zig met de aanzienlykste mannen des Ryks in den Echt te begeeven,
deze haar gaarne trouwende, om door den aanhang en de vrienden, welke zy in het
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Serail hebben, hun geluk des te beter te bevorderen. Dezulke, welke de Sultan reeds
ter byslaap heeft gehad, worden in het oude Serail opgeslooten; en zy, die Maagden
blyven, sluit men in haare eigen Kamers, ten dienste des nieuwen Sultans, op.
(*) Doch bekende handeldryvende vrouwsperzoonen worden, door de zwarte Gesneedenen, tot zekere
vertrekken, en onder byzondere regels van voorzigtigheid gebragt.

15825

(*) Het was Machmud.

XX. Van de lust, die in 't Serail tusschen Perzoonen van eenerlei geslacht
heerscht.
15830
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Eene zaak, waarvan men geen gewag mogt maaken! Maar, wie van 't Serail schryft, die
moet ook de driften melden, die 'er in heerschen. 't Is ongeloovelyk, hoe heftig de
liefde, en gevolglyk ook de minnenyd zy, die de ééne Page den anderen toedraagt.
Niettegenstaande de strengheid hunner Opzieners hebben zy, menigmaal, in hunne
Kamers, zulke gruwelen gepleegd, dat men tot derzelver uitroejing tot de doodstraf
heeft moeten overgaan.
Deze vuile drift heerscht niet alleen by de jeugd, maar men heeft zelfs voorbeelden,
dat de voornaamste perzoonen, die de grootste Ryks-ampten bekleedden, daar mede
besmet waren, ja de Sultans zelve waren 'er niet vry van.
De Osmansche Historie levert ons het voorbeeld van den beroemden Murad op, dewelke op
een Armenischen jongeling smoorlyk was verliefd, en hem tot het aanzienlyk ampt van
Silahdar (Hofmarschalk) verhief. Mahomed IV. maakte den beroemden Culoghi tot zyn'
voornaamsten gunsteling, welke oppermagtig heerschte. Behalven dezen zyn nog veele
anderen, welke bewyzen, hoe oud deze ondeugd binnen deze muuren zy. Thans kan men
zulks op den geheelen Osmanschen Staat toepassen; want 'er is geen stand, geen ampt,
zelfs niet onder Kerklyke Perzoonen, van deze ondeugd vry. Maar, wat my hieromtrent
meest bevreemd, is de dwaasheid, dat zy zulks openlyk zeggen, en plaats en menschen
noemen en bepaalen, het welk geduld wordt.
Het geen ik van de Mannen zegge, kan men mede op de vrouwelyke Sexe toepassen, vooral
de geene, die in 't Serail zyn. Men zegt my, dat ze eene ongeloovelyke lust tot
elkander hebben. De oudste wagten de jongste op, zy verarmen ten laatsten, om haar
alles te schenken, wat ze bezitten. (*) Deze onvrugtbaare liefde heeft alles
doordrongen, en daar tegen helpen noch muuren, noch scherp ziende Wagten.
(*) Deze plaats is duister, en mogelyk met voordagt zo opgesteld, om 't dubbelzinnige, daarin
leggende, niet duidelyk uit te drukken.

XXI. Van den eersten Visier des Turkschen Ryks en deszelfs Kjetchuda.
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Door het Ministerie verstaa ik zulke perzoonen, welke invloed op de regeering des
Staats hebben. De eerste Perzoon in rang is de Groot Visier, van welken ik thans wil
spreeken. De Turken noemen hem Wefyr-aé'tzem, het welk omtrent betekent, Hoofd des
Raads en Stadhouder des Ryks. Hy heeft het groot Zegel, waar op des Sultans naam
gesneeden is, hebbende daar door deel aan 's Vorsten gansche magt.
Deze Waardigheid wierd gestigt door Murad I, welke zyn' eigen Hofmeester Lala
Schahyn, wegens de verovering van Adrianopel, hiermee beloonen wilde. Van dien tyd af
hebben het de Keizers, tot nu toe, als nuttig aangemerkt, deze Waardigheid in stand
te houden. Zyn Hofstoet is zeer talryk aan Officieren en Bedienden. Ik ben in zyn
Paleis geweest, toen ik in den Divan moest gaan, en ik zoude geene onwaarheid
schryven, wanneer ik zeide, dat zyn Hofstoet op meer dan duizend Perzoonen beloopt.
Hy is altyd Bassa van drie paardestaarten, zynde dit een teken eener voornaame
Waardigheid in dit Ryk. Zyne bezolding, welke hy uit de Schatkamer trekt, is zeer
gering, bestaande jaarlyks slegts in 20 duizend Reaalen. (*) Maar de geschenken,
welke hem de Bassas doen, wanneer zy hun ampt krygen, en zig daarin willen staande
houden; dat geen, wat hy van de Afgezondenen der Provinciën trekt; en eindelyk het
geen hy elk een' afperst, die aan het Hof iets te doen heeft; dit alles zamen
genomen, bedraagt onmeetbaare Sommen. Des is 't niet mogelyk, de waare inkomsten des
Groot Visiers juist op te geeven: want het hangt van de tyds-omstandigheden en de
neiging des geenen af, die dit ampt bekleedt, hoe veel hy winnen wil en kan. De
afpersingen van een Groot Visier worden, gemeenlyk, van den Monarch geduld, welke by
deszelfs geweldenaaryen zwygt, om dat de schatten, die zyn Minister verzamelt, tog in
zyn eigen schatkist terug keeren, vermits de Visier of geschenken doen, of het Hof
geld moet verschieten, of alles wel verbeurd verklaard wordt, wanneer de Visier,
wegens een ongelukkig toeval, of uit willekeur, van zyn ampt wordt afgezet. De groote
schatten waren, dikwerf, de eenige oorzaak, waarom een Groot Visier zyne Waardigheid
en zyn Leeven verloor.
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De magt des Groot Visiers was, voordezen, byna geheel volstrekt. Hy gebood niet
alleen over het Leeven der onderdaanen, maar ook over het Leeven der Bassas en
Gunstelingen van den Grooten Heer zelve, zonder dat deze het wist. Maar voor
tegenwoordig, nu de regeering binnen het Serail, te weeten de Gesneedenen, over den
geest des Monarchs geheel heerschen, kan hy geen éénen meer het Leeven laaten
beneemen, zonder dat de Groote Heer het toestaat, of 'er ten minsten bericht van
heeft.
Zelfs in openbaare Rykszaaken ontving, voordezen, de Visier de brieven der Generaals
en Stadhouders der Provinciën, welke hy den Sultan, slegts wanneer en zo als 't hem
behaagde, voorlag. Doch deze mededeeling geschiedde, altoos, door middel van zekere
uittrekzels en berichten, die de Visier door den Reis-Efendy liet maaken, maar waarby
hy alles wegliet, wat voor zyne byzondere oogmerken nadeelig konde wezen. Hy verzweeg
de wanorden, welke hy of door zig zelv' hoopte op te ruimen, of die, naar zyne
gedagten, des Sultans rust konden stooren, en zyn eigen geluk verbreeken. Maar thans
heeft de Groot Visier dit aanzienlyk voorrecht niet meer. Hy moet nu de brieven
verzegeld in het Serail zenden, alwaar de zaaken door de Gunstelingen, Mooren en
Gesneedenen worden onderzogt, en menigmaal verbergt men, thans, dat geen voor den
Groot Visier, wat hy voordezen voor het Serail verborg.
Eene zo byzondere en gevoelige verandering kwam onder den tegenwoordigen Visier op,
welke, hoe gezien hy anders om zyne Krygsdapperheid en eerlykheid is, zeer weinig
ondervinding in regeerings-zaaken heeft, dewyl hy niet eens schryven kan. Hy behoudt
nog het Appél van alle andere Vierschaaren. Om die reden woont hy den Divanby, waarin
hy zig, onder een groot gevolg van Officieren en Bedienden, begeeft. Tweemaal in de
week houdt hy Divan in zyn eigen huis. Daar mogen slegts de twee Kadhyleschkjer van
Natolie en Romanië op zyne bank zitting hebben, welke de twee hoogste Rechters der
wet zyn. Deze hebben volmagt, om vonnissen te vellen; maar de Visier kan ze, door zyn
aanzien, eigenwillig vernietigen. Alle verzoekschriften aan den Sultan moeten eerst
door de handen des Groot Visiers gaan, zo dat, zonder zyne voorafgaande kennis, den
Monarch niets kan behandigd worden. Wanneer hy egter eenige ongerechtigheid pleegde,
of een privaat perzoon, om andere reden, over hem wilde klaagen; dan staat de weg
gestadig open, om de bescherming of rechtvaardigheid des Grooten Heers te verzoeken,
terwyl hy, wanneer die voorby gaat, zig vertoont, en iets dat brandt, boven het hoofd
houdt, door welk teken hy, welke iets verzoekt, niet alleen tegen allen tegenstand en
beschimping wordt beveiligd, maar ook altoos iemand aan zyne zyde heeft, die de
verzoekschriften uit zyne handen neemt, om ze aan den Monarch over te reiken.
Voor 't overige heeft de Visier de magt, de Spahy en Janistaaren te straffen; doch
dit kan hy zonder bewilliging hunner bevelhebbers niet doen. Hy heeft altoos zynen
Kjetchuda; een aanzienlyk Ampt, om dat deze alles waarneemt, wat de Groot Visier, uit
hoofde zyner menigvuldige bezigheden, niet kan doen. Dezen post bekleeden, gemeenlyk,
perzoonen van verdienste en deugd, welke in staat zyn, den Groot Visier een goeden
raad te geeven.
Wanneer de Groot Visier den vreemden Gezandten en Ministers gehoor verleent; dan zit
hy alleen in den hoek van den Sofa; aan de linke zyde, naast hem staat de Kjctchuda,
en aan de regte zyde de Reis-Efendy. De vreemde Gezandt plaatst zig op een stoel
zonder leuning, regt tegen over den Visier. Maar heeft men Gehoor, of in het
Keizerlyk Tuighuis, of in een Keizerlyk Paleis aan het Kanaal der zwarte Zee; dan is
de Kjetchuda niet tegenwoordig, om dat' of de Visier, of hy, noodwendig, altoos te
Constantinopel moeten wezen.
Trekt de Visier ten oorlog; dan volgt die hem niet alleen, maar ook alle Ministers
der Secretary en Cancellary, en men neemt zelfs de christen daarvan mede naar het
leger. Hoewel de ondervinding van het verlies derzelve, by de vlugt na de belegering
van Wenen, de Turken van de dwaasheid dezer gewoonte moest hebben overtuigd; zy
hebben het egter, tot nu toe, nog niet nagelaaten. Wanneer de Visier op marsch gaaf,
dan blyft slegts zyn Stadhouder te Constantinopel, doch welke alleen eene schynmagt
heeft. Want, dewyl alle registers in het leger zyn, zo kan hy nergens over beslissen,
zonder het den Groot Visier toe te zenden, ten einde men uit de Archiven de noodige
kennis en berichten moge trekken. Deze Kaym-Maekam neemt, voor het overige, 't zelfde
waar, wat de Groot Visier moest waarneemen; doch zyne bediening duurt slegts zo lang,
tot dat de Groot Visier, die in het leger was, wêer terug komt. In gevalle ten dien
tyde, dat de Groot Visier in het veld dient, de Groote Heer zig naar Adrianopel of
eene andere stad begeeft, zo als Achmed III, ten tyde des oorlogs, van Candia naar
Thessalonica ging; alsdan wordt, behalven den Kaym-Maekam van Constantinopel en zyn
Minister, nog een ander met zyn' Minister ter plaatze verkoozen, daar dé Sultan zig
ophoudt. By zulke gelegenheden telt men dus één' Groot Visier, twee Kaym-Maekams en
drie Ministers; doch die twee duuren slegts zo lang, tot dat de voornaamste, die zig
in het leger bevindt, wêer te Constantinopel terugkomt.
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XXII. Van de Visiers der Bank, den Desterdat, Nischandschjy, Reis-Efendy en
den Teskjerehdschjy.

Behalven den eersten Visier waren de Sultans gewoon, te Constantinopel zes andere
Visiers te houden, die men Visiers van de Bank noemde.
Dezs woonden den Divan by, maar mogten bun gevoelen niet zeggen, dan wanneer de Groot
Visier hen vroeg. Dit niettemin wierden ze, zo menigmaal als men over eene zaak
beraadslagen moest, altoos mede in het Kabinet-collegie toegelaaten, daar ze, met
volkomen vryheid, hunne gedagten uitten. Maar, dewyl deze Visiers voor de eerste
Visiers gevaarlyk scheenen, welke dugtten, dat ze des te gevoegelyker kunnen afgezet
worden, om dat men in hunne plaats voort wêer anderen kon aanstellen; daar ze,
voorts, den Groot Visier in de raadsvergaderingen zelve een hinderpaal waren; zo
hebben deze op middelen gedagt, om van hen te worden ontslagen, en onder den
dekmantel van dienst-yver en het voorwendzel van bezuiniging, de Sultans overgehaald,
om hen hun ampt te beneemen, en na de rykste Provinciën als Stadhouders te zenden. 't
Gelukte de sneedigheid van den eersten Visier Ibrahim Pascha, deze gewigtige zaak tot
stand te brengen, dewyl hy van de neiging van Sultan Mahomed III (*) tot gierigheid
een goed gebruik wist te maaken. Onder den schyn eener gunste jegens die Visiers
wierden hen de voordeeligste ampten in de Provinciën opgedraagen ??neemingen, van
landen, beleeningen, de jaargiften der Bassas, Sandschaken, en alle andere
verordeningen in dit Ryk af. Hy geeft elk schip, dat uit de haven vaart, een'
tolbrief, waar voor vyf reaalen betaald moeten worden. Dit brengt zeer veel op,
gemerkt uit deze groote haven gestadig schepen vaaren, het welk men ligt uit de
ongemeene bevolking dezer groote stad, en uit den grooten handel kan opmaaken, welken
hier veele natiën uit Africa, Asia en alle Europische natiën dryven. Daarby heeft hy
het voordeel van de Cancellaary, het welk met het getal der Provinciën en Ryksonderdaanen evenredig is. Hieruit kan men opmaaken, welk een voordeel hy uit deze
ryke bronnen, maar welke alle by zyne Waardigheid regtmaatig zyn, kan trekken. Voegt
men daarby nog, wat hy door onregtmaatige middelen kan winnen, gemerkt 'er geen Ryksampt is, hetwelk meer en ligter afpersen kon, dan dit, dewyl een Reis-Efendy de
menschen slegts door eene traage uitvoering van zaaken moede behoeft te maaken; dan
vermeerdert zyn inkomen nog meer. In den Divan heeft hy geene zitting; daarëntegen
wordt deze plaats, gemeenlyk, bezet met menschen, die deugd en eene vlugheid van
geest bezitten; eigenschappen, welke, by de menigte van bezigheden, in een zo groot
Ryk volstrekt noodzaaklyk zyn.
De Defterdar is de Groot-schatbewaarder des Ryks, en moet van den Schatbewaarder des
Serails worden onderscheiden, die den byzonderen schat des Grooten Heers bestiert.
Zyn ampt brengt mede, de inkomsten des Ryks in te vorderen, en de openbaare uitgaaven
goed te maaken; des hy 'er steeds op uit moet zyn, om de eerste te vermeerderen, en
de laatste te verminderen. Ik zal van zyne Kasie spreeken, wanneer ik tot de Staatshuishouding kome. Voor 't overige is dit ampt zeer aanzienlyk; hy heeft, by plegtige
gelegenheden, den voorrang boven den Hof-cancellier, en zit in den Divan op de bank
regt tegen over den Nischandschjy. Hy heeft veele lieden onder zig; een Collegie, het
welk wy mogelyk de Kamer zouden noemen. De plaats, daar hy zyn ampt waarneemt, is een
vertrek naby de Zaal van den Divan.
De Teskjerehdschjy is een soort van Onder-hofcancellier, een insgelyks aanzienlyk
ampt, om dat hy alle registers der Cancellarye in zyne bewaaring heeft. Hy heeft het
opzigt over de registers zelve, de volvoering der Fermans, (bevelen der Porte.) de
bewaaring der schriften, en is gehouden, by den Reis-Efendy wegens de naarstig- en
naauwkeurigheid zyner Bedienden in te staan, welke in de Cancellary in eene groote
menigte werken. Hy heeft aan alle Staatsgeheimen deel; woont de geheimste gesprekken
by, en zegt ook, menigmaal, zyn gevoelen. Van dezen post geraakt men, gemeenlyk, tot
de Waardigheid van een Reis-Efendy.
(*) Myn Italiaansch Handschrift noemt hier, en wel te regt, Achmed III.

XXIII. Van de bedieningen voor de burgerlyke regeering, en de goede orde in
de stad.
16010

De Tschausch-Baschy is eene Waardigheid, welke, ten onzen opzigte, twee perzoonen
verbeeldt. Want eensdeels is hy Rechter over burgerlyke zaaken, anderdeels is hy
Hofmarschalk. Als Hofmarschalk ontvangt hy de vreemde Gezandten buiten de stad,
verzelt hen by hunnen intogt, leidende hen' ter Audiëntie. Dit brengt hem veel op,
gemerkt hem alle Gezandten met ryke Manufacturen uit hunne landen beschenken.
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Maar nog voordeeliger is hem zyn ander ampt, by het beslissen van rechtszaaken. De
Visier en hoogste Rechters of Kadhy-Leschkjer wyzen alle rechtszaaken naar hem, welke
of van weinig aanbelang zyn, of waarby geene dingen, den Godsdienst of Staat
raakende, plaats hebben. Daar hy nu een vast geld van 't honderd van alle Kapitaalen
trekt, waarover hy vonnist; zo heeft hy hiervan een taamelyk inkomen. Hy is het
Opperhoofd, en van hem hangt de geheele staat der Tschauschen af, welke met onze
Commandanten omtrent overeenkomt.
Eene andere aanzienlyke Waardigheid is die van een Istanbul-Efendy, of Stadhouder van
Constantinopel. Hy heeft het opzigt over alle eetwaaren en leevensmiddelen. Hy tragt,
den overvloed van deze in die stad te behouden; hy is waakzaam, dat de prys daarvan
door omkoopingen niet steige; en, wanneer ergens gebrek in ontstaat, dan zorgt hy 'er
voor, dat het met zulk eene maate worde uitgedeeld, dat de stad over het algemeen
geen gebrek lyde. Dit ampt bekleedt altoos een man van beleid en aanzien, welke 'er
zo veel van trekt, dat hy pragtig en deftig kan leeven. Om zyne inkomsten te
beöordeelen, moet men bedenken, dat hy zyn aandeel van alles trekt, zelfs van de
geringste dingen, die ter consumptie eener zo talryke volks-menigte, als te
Constantinopel is, worden gevorderd.
De Kadhy vonnissen over geringere geschillen, en op die wyze wordt de menigte van
bezigheden by de hooge bedieningen verminderd, op dat ze door geene geringe zaaken in
meer gewigtige worden gehinderd. Een zelfde oogmerk heeft ook de aanstelling van
Opperhoofden by elk handwerk, welke geschillen beslissen, die of tusschen menschen
van eenzelfde handwerk, werk, of tusschen een werk en een' vreemden koopman ontstaan,
waar door de hoogere rechtbanken van ontelbaare moejelykheden worden ontheven.
Ten opzigte der nieuwe gebouwen van huizen, welke in alle landen eene bron van
geschillen is, is geen byzonder gerecht, dat 'er het opzigt over heeft. Alle
geschillen daar omtrent worden door den Memar-Baschy, dat is, algemeen opziener over
de gebouwen, afgedaan. Van zyn vonnis geldt geen Appél, en, wanneer het eens aan eene
plaats, waar men bouwt, is gestreeken; dan beslist het voor of tegen de wettigheid
des gebouws. Men gaat hier mede of voort, of, wat gebouwd is, wordt omver gehaald.
Maar, even als hy de wet naar zyn belang weet uit te leggen, zo heeft hy altyd gelyk,
die hem het meeste geld aanbiedt; en zo is hy, welke dit ampt bekleedt, altoos een
man van vermogen.
Doch de grootste verligting voor de Turksche Vierschaaren, by eene zo groote menigte
van zaaken, welke eene zo sterke bevolking te Constantinopel kon voortbrengen, is
deze, dat zig de inwooners dezer stad, zelden, naar den Rechter begeeven. Dit komt
daar van, om dat ze zig byna zelve ten eenemaal regeeren.

XXIV. Van de Natiën, die onderdaanen der Turken zyn, en te Constantinopel
woonen, te weeten de Jooden, Armeniërs en Grieken.
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De bevolking van Constantinopel ware veel geringer, zoo ze uit enkel Turken bestond;
maar zy wordt merkelyk door andere natiën vermeerderd, welke wel onder de Turken
staan, maar anders, ten opzigte van de taal en den Godsdienst, geheel en al van hen
verschillen.
De talryksten zyn de Jooden, (*) welke deels in de stad, deels op de dorpen rondom
dezelve woonen. Zy maaken 20 duizend Familien uit. Zy hebben eene Aristocratische
regeering, onder welke het volk in den Godsdienst, de zeden en gewoonten staat. De
aanzienlyksten onder hen zyn de Leeraars der wet, Chacans genoemd, welke geschillen
beslissen, die mogelyk in de Familien ontstaan. En niemand hunner verstout zig, (j)
van een vonnis, voor hunne vierschaar geveld, zig op eene Turksche te beroepen. Zy
bezitten geene goederen, en egter zyn ze alle redelyk gegoed, en veelen zelfs ryk. De
reden hiervan zal ik melden, wanneer ik van den Koophandel zal spreeken. Thans is het
my genoeg, slegts hunnen Aristocratischen staat te hebben aangehaald, naar welken zy
de Turksche Vierschaaren geene moejelykheden aandoen. Maar nu moet ik nog melden, hoe
ze zig te Constantinopel gedraagen.
Even als 'er geen aanzienlyk Turksch huis is, waar niet een Jood den toegang toe
heeft; zo zet hen, natuurlyker wyze, 't getal en de gesteldheid hunner beschermers
een groot aanzien by. Daar is wel geene natie, welke van de Turken meer mishandeld en
vervloekt wordt, dan zy; maar daarentegen wordt ook geene meer geliefkoosd, dan zy.
Zy zyn als slaaven; maar behouden altoos een zeker karakter van heerschappy. Zy
bezitten niets ?? en egter leeven zy met gemak en in overvloed. Zy kunnen geene
landeryen verkrygen, maar onmeetbaare goederen verzamelen. Dagelyks vermeerderen ze
zig; want zy trouwen alle, en niemand hunner gaat ten oorlog. Zy zyn de grootste
Vertrouwden der Turken. Met één Woord: te Constantinopel wordt de gierigheid wel voor
het uiterlyke verfoeid, maar in de daad gevoed, en de Jooden zyn de onderhandelaars
van den aller schandelyksten woekerhandel. De andere, te Constantinopel woonende
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natie zyn de Armeniërs. Hun aantal beloopt by de 40 duizend, welke meestal
scheurmaakers(*) en eenige weinige Roomschen zyn. De eersten zyn de Eatychianen; zy
ontkennen de ??ee Natuuren in Christus, hebbende een' afkeer van het Concilie van
Chalcedon. De armsten onder hen, waarvan een groot getal is, zyn meestal dienstbaar,
en de anderen leggen zig op den Koophandel toe. In hunne handteeringen hangen zy
allen van hunnen Overman af, hebbende niet noodig, zig deswegen naar Turksche
rechtbanken te wenden.
Boven alle natiën is de Grieksche de talrykste. Zy heeft wel het gezag met het Ryk
verlooren; maar egter nog, naast den loozen, doortrapten en trotsen aart haarer
voorvaderen, even zo wel eenige magt behouden, als men voor 't tegendeel het
loffelyk, verstandig en leevendig Charaster, die Natie altoos eigen, nog in haar
bespeurd. Hier door weeten zy het Hof in te neemen, en verkrygen, door de gunst der
Ministers, de regeering over Wallachië en Moldavië, waar over zy eene byna volstrekte
heerschappy oefenen. Daar zyn ook onder hen nog eenige van de oude aanzienlyke
Familien, maar welke thans niets, dan een beroemden naam zonder nadruk voeren. Zy
woonen bykans allen in Fener, zynde eene voorstad, die buiten met de muuren van
Constantinopel is vereenigd.
Zy bezitten zeer weinige landeryen, en hun voornaamste bestaan is gelegen in de
gemelde twee Vorstendommen, daar ze de ampten van een Protospadar, Groot-cancellier,
Schatbewaarder, Huis-hofmeester, Lyfarts, en Agenten der Porte bekleeden, om dat alle
deze ampten zekere landeryen in deze Provinciën tot hun gebruik mogen hebben. Hoewel
de voorige ondervinding genoeg heeft getoond, hoe gevaarlyke klippen deze twee
Vorstendommen en de daarvan af hangende Waardigheden zyn, dewyl 'er zeer weinigen
zyn, die ze tot hunnen dood toe bezeeten, of zig daarby verrykt hebben; de Grieken
nogtans, zo dra zy eenige goederen hebben verzameld, staan 'er, volgens hunne gewoone
eergierigheid, zo sterk na, dat ze de heiligste banden des bloeds en der natuur
gaarne opofferen, wanneer ze dit, ter bereikinge van hun oogmerk, noodig oordeelen.
De Tolken van den Kapitein-Bassa en de Bassas op de grenzen met Europische Vorsten
zyn mede al te zamen Grieken, en zyn 'er ongemeen goed toe, om dat ze niet alleen
Turksch en Grieksch, als hunne moedertaal, verstaan, maar zig sterk op het
Italiaansch en Fransch toeleggen. Zy hebben aandeel aan de bezigheden, en men
gebruikt ze in de gewigtigste zaaken. De Turken verlaaten zig op hen inzonderheid, om
dat zy onder hunne heerschappy gebooren, en aan dezelve door de banden van maagschap
zyn verknogt, ja, wanneer hunne eergierigheid, door het aandeel aan de Staatszaaken
des Ryks, wordt verzadigd, zy hun ongeluk ligt vergeeten, en de ketens hunner
slaayernye gaarne draagen.
Anderen worden Kerklyken, verkrygende, door de begunstiging der voornaamste Ministers
en Visiers, de hoogste Kerklyke ampten en Patriarchaten. Deze zyn de bedieningen der
voornaamste Grieken. De minderen leggen zig op den Koophandel en mechanische kunsten
toe. Zy dienen als Matroozen op Turksche en Grieksche schepen, en werken in het
Tuighuis. Daar nu alle deze menschen van hunne Overmannen, of van de hoogste
Kerklyken, of de voornaamste Waardigheden hunner natie afhangen; zo doen ze,
gemeenlyk, hunne geschillen zelve onder malkander af, en gaan zeer zelden voor de
rechtbanken der Turken, die daarom ook door eene zo talryke natie weinig worden
bezwaard.
(*) Dit is onwaar. Vervolgens zegt de schryver zelf, dat de Grieken de talryksten zyn.
(†) Ten minsten gebeurt het zelden.
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(*) Te weeten naar het gevoelen der Roomsche.

XXV. Van de regeeringe der stad, en de handhavinge van 't recht.
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Van de ampten gesproken hebbende, voor de burgerlyke regeering en eene goede orde
bestemd, moet ik nu iets raakende de wyze, om de wetten te onderhouden en het recht
te handhaven, bybrengen. De wagt bestaat in eene zekere manschap by elke poort, onder
aanvoering van een Oversten der Janitsaaren. In de volkrykste wyken worden
schildwagten uitgezet, en in de straaten gaan Patrouilles rond, die alle
ongeregeldheid beletten. Deze menschen zyn nergens anders, dan met stokken voorzien;
maar man heeft 'er meer vrees voor, dan in andere landen voor Zoldaaten, welke
schietgeweer draagen. Met deze stokken weeten de Turken zo handig om te gaan, dat ze
'er elk' vlugteling mee tegenhouden. Zy werpen ze ook in eenen ongeloovelyken
afstand, en raaken gewis. Zo wordt deze groote stad bewaakt; zelden wordt daar, in
vredestyd, een moord gepleegd; en, wanneer 'er al een wordt gepleegd, dan weet men
den daader voort. Hierop staat de doodstraf, en niets kan 'er hem van bevryden, dan
ingeval de schuldige zig met de Bloedverwandten des vermoorden mogt bevredigen. In
zulk een geval wordt hy niet alleen van den dood, maar ook van alle straf bevryd.
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Trouwens, daar de beledigde, hier door, byna de Rechter des beledigers wordt, is dit
geval van genade zeer zeldsaam; des te meer, als ze in de eerste aandoeningen
werkstellig moest gemaakt worden, wanneer men, menschlyker wyze, aan niets, dan
wraake denkt. Elk ontziet en eert het Leeven zyns Naasten zo zeer, als de andere het
zyne bemint. Anders is het onmogelyk, dat zulk een doodslager niet voort ontdekt zou
worden. Want de geheele wyk, daar de doodslag gepleegd is, moet 'er zo lang voor
instaan, tot dat de schuldige is ontdekt.
Deze strenge wet wordt zo verre uitgestrekt, dat, wanneer een lyk uit zee aan den
oever eenes dorps wordt gespoeld, aan het welke men tekenen van geweld ontdekt, dat
dorp een zekere som moet betaalen, welke, by gebreke van vrienden des overledenen,
den Bostandschijy-Baschy te beurt valt. In zulke omstandigheden doet elkeen moeite,
om den daader te ontdekken, en het gebeurt byna nooit, dat de schuldige verborgen
blyft.
Het recht wordt op de volgende wyze geoefend. De Divan is eene vierschaar, welke voor
allen open staat, welke zig derwaarts willen begeeven, en wordt op bestemde dagen,
gehouden. Den ??oqten Divan houdt de Groote Heer eens in de week in het Serail,
altoos op dingsdag. (*) Hy woont hem by, zonder te worden gezien, zittende aan een
venster boven het hoofd van den Groot Visier, die regt tegen over de deur zit, door
welke de geenen, die iets hebben voor te draagen, binnen komen. Op deze wyze hoort de
Keizer alles, wat zyne Ministers doen, mitsgaders alle klagten en verzoeken zyner
onderdaanen. In rechtszaaken bedient men zig van geene Advocaaten; elk stelt zyn
eigen zaak voor, en geeft zyn verzoekschrift den eersten Minister over. Bewyst hy
genade; dan ondertekent hy het verzoekschrift met zyn' naam. Slaat hy 't verzoek af;
dan scheurt hy het verzoekschrift aan stukken, en zo neemen de gewigtigste zaaken een
einde. Rechtszaaken worden kort afgedaan; want de bewyzen bestaan, gemeenlyk, alleen
in het verhooren van getuigen. Is de zaak duister, en heeft ze een verder onderzoek
noodig; dan draagt ze de Visier een' minderen Minister op, en bepaalt den tyd,
wanneer ze zal afgedaan worden.
In Turkye weet men niets van lange Processen; men kent dus de gerechtelyke
Kunstgreepen niet, welke in andere landen voor de onderdaanen zo nadeelig zyn. Byna
altoos zyn de twee Kadhy-Leschkjer tegenwoordig, welken de Visier, hoewel hy anders
volkomen vryheid heeft, doorgaans zaaken van Godsdienst opdraagt. Daartoe behooren
zaaken raakende echtscheiding, de klagten tegen eene onkuische vrouw, tegen
zodanigen, die meisjes verleiden, onzedige Imams of Priesters, onderzoekingen wegens
goederen der Moskeën, enz. Op maan- en vrydag is geen Divan, maar anders is hy,
altyd, of by de Porte, of in het eigen huis des Groot Visiers open. Zonderling is
het, dat een zo aanzienlyk Minister, op wien de gansche zorg voor den Staat rust, en
welke zo gewigtige dingen moet afdoen, in een zo uitgestrekt Ryk dagelyks
voorvallende, byna den ganschen morgen daar mede alleen ??yt, dat by de klagten van
schaamtelooze vrouwen en zaaken aanhoort, die veel geraas maaken, hoe weinig zy ook
om het lyf hebben, na welk alles hy met een taay geduld luistert. 't Is waarlyk
naauwlyks te gelooven, hoe veel langmoedigheid vereischt wordt, en hoe veel geduld hy
werklyk toont. Waar is het egter mede, dat de zaaken, vooraf reeds, van alle
dubbelzinnigheden zyn gezuiverd. Want hy kon wezenlyk onmogelyk klaar raaken, zoo hy
niet eene menigte van Assistenten had, die hem de zaak reeds in orde voorlagen.
(*) Onder de laatste regeeringen is dit, om de kosten te spaaren, pas alle twee of drie weeken
eens geschied. Over het algemeen hangt dit van des Sultans willekeur af.
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XXVI. Van de Ryks-ampten, waar door de Ryksprovincien worden geregeerd.
De Stadhouders der Provinciën van het Turksche Ryk worden in drie klassen verdeeld,
te weeten Begler-Begh of Bassa, Begh en Sandschjakken. De één onderscheidt zig van
den anderen door het getal der paardestaarten welk het eerteken is, dat men op de
marschen voor hen draagt. Een Beghler-Begh heeft 'er drie, een Begh twee, en een
Sandschjak één': hierom zegt men, een Bassa van een', twee of drie paardestaarten.
(*) Dit eerteken bestaat werklyk in een staart van een paard, welke aan een lange
piek, gelyk onze stokken van de vendels der Infanterie, hangt; boven is een dikke
vergulde knop, en ter zyde hangen zyden kwasten. De oorsprong van zulk een
paardestaart is zeer oud. Hy komt van een Krygsgeval, wanneer een dapper man, toen de
Turksche Armee geslagen en verstrooid was, en geen vendel kon vinden, een
paardestaart aan een stok vast maakte, eenen troep volks verzamelde, en hierop eene
volkome overwinning behaalde. De gelukkige uitslag maakte, dat men ze tot een goed
voorteken bepaalde, in plaats van vendels, ze voor den Bevelhebber droeg, en als
eertekenen van rang gebruikte. — De Beghler-Begh zyn van twee soorten, de eerste
noemt men Chasz-Iieh-Begler-Begh, trekkende hunne
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(*) Dit is gansch niet waar; een Sandschjah heelt, slegts een vendel of Standaart.
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inkomsten van de landeryen hunner Stadhouderschappen. De andere draagen den naam van
Sfalyan-Beghler-Begh, welke hun pensioen uit de Kas van den Mury of de Rykskas van
den Defterdar krygen. — Na den Groot Visier zynde Beghler-Beghs de aanzienlykste
perzoonen des Ryks; zy bekleeden de Stadhouderschappen van de Provinciën en Ryken, en
hebben veele Beghs en Sandschjaken, mitsgaders andere Officieren onder zig.
Uit deze Stadhouderschappen trekken zy verbaazende inkomsten; en, toen onlangs de
Bassa van Damascus stierf, wiens Stadhouderschap nogtans niet het voordeeligste is,
liet hy in baargeld vyf millioenen piasters na. Het is niet mogelyk, alle middelen te
melden, waar van ze zig bedienen, om zulke sommen by malkander te schraapen:
verbeurdverklaaringen, verbondbreekingen, verkooping van open gevallen Godsdienstampten, knevelaaryen, gewelddaadigheden, zyn louter middelen, die ze gebruiken. De
regeering duldt ze naar den Staatsregel, waarvan ik, vervolgens, nader zal spreeken.
Hier wil ik slegts 't getal der Beghler-Beghs met hunne vastgestelde inkomsten
aanhaalen. Tegen elke 5000 Aspers vastgestelde inkomsten is een Beghler-Begh, in
oorlogstyd verpligt, eenen Zoldaat voor het leger te leveren. Op de lyst, welke ik
hier van de Bassa, en hunne inkomsten levere, staat daarom te gelyk ook het getal der
Zoldaaten, welke zy op hunne kosten moeten leveren; waar uit men ziet, op hoe veele
Zoldaaten deze regeering, by voorvallen, staat kunne maaken.
In Asia. (*)
A. Beghler-begh, die hunne inkomsten uit hunne Stadhouderschappen trekken.
Een Bassa van drie heeft on- [ jaarlyksche in- J levert in paardestaarten. der zig
komsten, As- den oorSandsch- pers. | log Zoljaken. I hiaten.
1 van Natolie. 14 1000000 ' 200
2— Caramanië 7 600000 13'2.
3 Dyarbekir of
Mefopotamië. \ 19 1200000 240
4.Groot Armenië. 6 900000 180
S Damascus. I 10 1000000 200 CErzernm.
6. 1200000 (240
7 Van of Medie. 14 1132000 226
$M».
9 925000 18 r
9 Aleppo. 1 9 iooooco 200
(*) In deze lyft zyn zeer veele misdagen, vooral inde getallen; weshalven ik den leezer naar
myne beöordeeling van Businello zelv1 moet wyzsu (zie ia het II. Deel bladz. aös.'enz.

10 Zitta. j 4 I 630000 126
11 Tripoli di j
Sor/a. 4 I 800000 160
12 Trebisonda. j 4 | 735000 147
13 Carz. j 6 I 820000 164
14 Muful. j 5 1 681000 136 iSÜrfa. | 7 } 880000 | 176
B. Beghler-Begh, die uit de Rykskas worden betaald.
Bassa I Sandsch- Inkomsten. Zoldaa* jaken.
1 Kairo. 16 60000: 500 Zechinen
2 Babylon. 22 1700000 340 Aspers.
3 Bassora. j 4 600000 110 Aspers. Gevolglyk zyn Bassas in 18 Sandschjaken -— 170 wier
manschap uitmaakt — 3662
In Europa.
1 Beghler- heeft I Inkomsten. \ levert Begh van Sandsch- Zoldaa* Romelië iaken- ten.
24 IIOOOOO 220
2 Bosnië 8 1800000 ' 360
3 Kapitein Bassa 1 13 900000 180
4 Belgrado 6 800000 160
5 Morea 13 900000 (*) ' 180
6 Choczim 4 700000 140
7 Bender 3 800000 160
8 Candia 11 900000 180
9 Canea 5 650000 130
10 Retimo 4 r 600000 120
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11 Silistrie 7 750000 150
12 Nidiri (Widdin) 6 700000 140
13 Negropont 2 500000 100
14 Lepanto 5 450000 90
Dus in 't geheel Bassas 32 Sandschjdken 281 welke op hunne kosten leveren 5972
mannen.
Elk dezer Stadhouderschappen heeft zyn' eigen Mufti, Reis-Efendy, Grootschatbewaarder, Janistaaren-Aga, Spahidar-Aga, waar van de eerste Generaal over de
Janistaaren, en deze over de ruitery der Provincie is. Wanneer men ten oorlog gaat,
dan hebben de Beghler-Begh van Natolie, Babylon, Kairo en Romedie den voorrang boven
alle anderen. De rang der anderen is geregeld naar den tyd, wanneer het land,
waarover zy gesteld zyn, door de Turken is veroverd. — 't Zou te wydloopig vallen, de
andere Stadhouderschappen te melden, van de boven aangehaalde afhangende. Dit doe ik
des te minder, als myn bericht tog zo omstandig niet kan zyn, als ik 't wel gaarne
wenschte. 't Is my genoeg, een kort begrip van de uiterlyke regeering der Provinciën,
of liever van de aanhoudende elende te hebben gegeeven, welke door de wreed- en
gierigheid der bestierders wordt veroorzaakt. Onder de boven gemelden heb ik ook dien
van Kairo gesteld. Maar, wyl deze regeering, die alle Egyptische Ryken behelst, meer
den schyn, dan de daad van een Stadhouderschap heeft, geloof ik, dat een
breedvoeriger verslag daar van niet ondienstig zyn zal.
(*) Myn Italiaansch handschrift heeft maar 885000.

XXVII. Van den Bassa en de regeering van Kairo.
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De Bassa van Kairo heeft zynen Zetel te Kairo, de hoofdstad van Egypten, het
voormaalig Ryk der Mam??hikken. Sultan Selim I. bedwong, voormaals, deze dappere
volken; weshalven dit land onder Turksche opperheerschappy, door eenen van de Porte
afgezonden Bassa, en 24 Begh of Vorsten, welke hy uit de voornaamste Familien des
Ryks verkiest, wordt geregeerd. De Bassa en zy maaken zamen eenen Divan of Staatsraad
uit. Zy komen op zekere bepaalde dagen zamen, om zig over Krygs- en Staats-zaaken,
welke voornaamlyk hun opzigt zyn toebetrouwd, te beraaden. Doch de Bassa, als Sultans
Stadhouder, oefent eene onbepaalde heerschappy over hen uit, en zy moeten zig naar
zyn' Wil rigten.
Voor 't overige wordt dit land naar zyne wetten geregeerd, en dit is nog de schaduwe
van vryheid, welke het, door eene byzondere gunst des overwinnaars, alleen geniet. De
landmilitie bedraagt 20 duizend man voetvolk en ruitery, welke deels in de stad,
deels in de omliggende gewesten in bezetting zyn. De Sultan kan, in oorlogstyd,
slegts over drie duizend van deze militie beveelen, want alle overigen blyven 'er ter
bezettinge des Ryks.
Dit land is zeer bevolkt, vrugtbaar en ryk, waartoe de gelukkige overstroomingen des
Nyls de invloed van het Klimaat, en de groote inlandsche en vreemde handel ongemeen
veel toebrengen. Den rykdom dezes lands bewyzen de Jasteiij?? welke het jaarlyks
draagt, of 20 duizend man te onderhouden; de schatting, welke het den Sultan betaalt;
de tevredestelling van zo veele Magistraats-perzoonen, mitsgaders zo veele andere
uitgaaven; zonder daarby te rekenen, wat de gierigheid der hoogere en laagere
Bevelhebbers afperst. Voor 't overige begrypt men wel, dat de regeering der stad wel
eene gemengde regeering is, maar dat nogtans de Sultan wezenlyk alleen bevoegd is, om
aïs Souverein te handelen. Doch de rykdom der Beghs, hun onlydelyk karacter, de
afhanglykheid en neiging der onderdaanen voor hen als inboorlingen, en eindelyk de
afstand van den Eeizerlyken Zetel, maaken hen byna altoos trots en stout, om het jok
af te werpen. Weshalven de opstanden menigvuldig zyn, de Bassas menigmaal in gevaar
komen, en inmiddels de wanorde en ongebondenheid aanhouden. 'Er ontstaan burgerlyke
oorlogen; zy slaan zig onderling; zy verjaagen malkander, en weigeren zomwylen zelfs,
naar gelange van den oploop en de verwarringe, den Sultan de jaarlyksche schatting te
geeven. De Bassa moet hen altoos regeeren; maar hy regeert met zulk eene
gemaatigdheid, welke men meer omtrent Bondgenooten, dan onderdaanen gebruikt.
De Porte legt zig altyd toe, om bekwaame mannen naar dit Ryk te zenden. Voor
tegenwoordig is daar een man van aanzien, welke, geduurende veele jaaren, hier ReisEfendy is geweest, in welke Waardigheid hy zig de hoogagting en genegenheid aller
vreemde Ministers heeft verworven. (*) Ik kende hem als een beschaafd en eerlyk man,
die veele bekwaamheid bezat, en, het geen onder de Turken eene f??d zeldzaame
eigenschap is, gansch niet op zyn belang gezet was. Hoewel hy nu een man van zeer
veele ondervinding in staatszaaken, en van verheven hoedanigheden is; kan hy egter de
onlusten in deze Provincie niet dempen, welke, sedert een paar jaaren, geene
schatting aan de Porte heeft gezonden. Eén der Beghs heeft zig tot Vorst opgeworpen;
regeert willekeurig; vordert de inkomsten in; en de Bassa is gedrongen, alles te
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dulden, en hem te vleijen, om dat het hem tog aan middelen ontbreekt, hem onder 't
jok te brengen. — Dit is de tegenwoordige toestand van Kairo. Waaruit men kan
afneemen, dat de Souvereiniteit der Porte over Egypten nog maar in eenen enkelen
schyn bestaat. Wanneer het al wêer tot rust gebragt wordt, en de jaarlyksche
schatting wêer aan de Porte zendt; dan kan ik egter dit ryk land niet anders, dan een
enkel cynsbaar Ryk van het Turksche Ryk aanmerken. (*)
(*) Zyn naam was Mehhmed.

XXVIII. Van de regeering over Wallachië.
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Het oude Dacie, het welk, altoos, wegens de dapperheid zyner bewooneren beroemd was,
behelsde de drie Provinciën, Sevenbergen, Wallachië en Moldavië. Alle drie leeden een
langen tyd veel van de strooperyen nu eens der Duitschers dan der Poolen, dan wêer
der Turken, zo dat ze zig eindelyk gedrongen zagen, de Turksche bescherming voor eene
jaarlyksche schatting te koopen. Sevenbergen, om dat het aan de Keizerlyke Staaten
grensde, welke Magt veele veilingen op zyne grenzen hadt, kwam allereerst overeen
voor de geringe Som van zes duizend Zechinen, welke vervolgens op tien duizend
gebragt wierd, behalven 3.00 Scudi en twee Zilveren vaten voor elken der zeven
Visiers, welke 'er toen nog waren, te weeten de zes Visiers van de Bank en den Groot
Visier. Maar toen dit land den Turken was ontnomen, kwam het, door den vrede van
Carlowitz, aan den Keizer, en ging dus van de heerschappy der Turken over tot die van
één' der vroomste Vorsten der aarde.
Maar de twee andere Provinciën, Wallachië en Moldavië, staan nog onder de Porte. Deze
draagt de regeering derzelve altoos aan een' Griek op, welken men doorgaans uit de
Familien kiest, die te Fanari (*) woonen. Doch deze verkiezingen worden meest door
geschenken bewerkt, welke de mededingers onder de Turksche Ministers uitdeelen. Deze
Stadhouders hebben den Titel als Taywodah of Begh, welke hen het onderscheidingsteken van twee paardestaarten geeft. Zy zyn verpligt, de schatting in de Provinciën
te verzamelen, en na de Porte te zenden. Hier wil ik eeniglyk van Wallachië spreeken.
Deze betaalde, voordezen, slegts zestig duizend Reaalen (*) 's jaars. Maar, na dat de
Waywodah van Wallachië tegen de Turken in het jaar 1655 opgestaan was, en de Rebellen
hierop wierden geslagen, wierdt de schatting op dien voet verhoogd, als zy hem thans
betaalt. Zy betaalt naamlyk aan den Grooten Heer 230 duizend Reaalen, 15 duizend
Okken honig en 9 duizend Okken Wasch; aan den Groot Visier vyf duizend Reaalen,
beneffens een' Pels; aan deszelfs Kjetchuda vyf honderd Reaalen en een' Pels; voorts
aan zyn Schatbewaarder vyf honderd Reaalen, en eindelyk aan den Kislar-Aga 20 duizend
Reaalen.
Dit zyn de belastingen, welke de Vorst van Wallachië moet opbrengen. Maar zomtyds
komen 'er nog buitengemeene geschenken by, om zig of in zyne Waardigheid staande te
houden, of om zig van listen en laagen of andere toevallen te bevryden, en deze
Sommen bedraagen dikwyls meer, dan de gewoone schatting. Also deze Sommen, de
onderhouding van den Hofstaat der Stadhouders, en de zorg voor hun Bestaan, wanneer
zy worden afgezet, moeten van de onderdaanen dezer Provincie worden geligt; en dus
hebben het haare inwooners kwaad. Hunne elende is zo groot, dat ik volgens
geloofwaardige berichten kan verzekeren, dat 'er slegts in de laatste drie jaaren
meer dan twee duizend huisgezinnen uit deze Provincie zyn vertrokken, welke zig
liever onder den Bassa van Nidiri (*) wilden begeeven, onder welken zy gelukkiger
leeven, dan onder haaren eigen Vorst.
Op deze wyze wordt dit land van zyne inwooners beroofd; het Veld wordt niet gebouwd;
de Producten verminderen; de afpersingen worden jaarlyks grooter; en zo moet deze
Provincie of heel woest worden, of de weinige inwooners, die 'er nog zyn, leeven in
de uiterste ellende. Dat de lasten gestadig grooter moeten worden, is een noodwendig
gevolg van de sedert weinige jaaren ingevoerde gewoonte der Grieken, haaren grondslag
hebbende in hunne gierigheid en eerzugt. Want daar ze, voordezen, om deze bediening
te verkrygen, geene 100 beurzen besteedden, zo heeft 'er de tegenwoordige Vorst eene
millioen voor moeten betaalen. Zo verspillen zy, uit eene blinde eergierigheid,
onmeetbaare sommen, waaruit niets anders kan ontstaan, dan dat ze, door veele
afpersingen, hunne uitgegeeven sommen wêer zien te krygen. By het einde hunner
regeering hebben ze 'er doorgaans weinig nut van; inmiddels hebben zy hun' eigen naam
opgeofferd, en zyn nog menigmaal in gevaar, van hun Leeven en hunne goederen te
verliezen. Want dikwyls komt 'er, wanneer ze worden afgezet, dit ongeluk nog by, dat
ze rekenschap van hunne regeering moeten geeven. De laatste afgezette Vorst liep niet
alleen gevaar, van zyn hoofd te verliezen, het welke hy niet anders, dan door 't
betaalen eener somme van 150 duizend Reaalen behieldt, maar hy is ook sedert meer,
dan een jaar, op het eiland Metelino gebannen.
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(*) Inmiddels speelt de Porte, by hunne groote veinskunde, tog altyd, nu of eerlang, wêer den
baas. Men vergelyke het Hot van §. I. in myne beschryving des Turkschen Ryks, bladz. 43.

(*) De voornaame Wyk der Grieken te Constantinopel.
16415

(*) Dit moet zyn Piasters.
(*) In myn Handschrift staat, en waarschynlyk ?? Widin.
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XXIX. Van de regeering over Moldavië.

Moldavië is niet gelukkiger, dan Wallachië. 't Heeft insgelyks een' Griekschen Vorst,
die het regeert. Daar nu deze, op dezelfde wyze, tot zyn Vorstendom geraakt; zo moet
deze ongelukkige Provincie deswegen ook dezelfde ellende ondervinden. Toen Mahomed I.
zig dit Ryk cynsbaar maakte, betaalde ze, jaarlyks, slegts twee duizend Reaalen. Deze
schatting wierd, vervolgens, gestadig vermeerderd tot agt duizend Reaalen. Maar, na
dat ze geheel onder de gehoorzaamheid der Turken is gebragt, betaalt Ze, jaarlyks,
aan den Grooten Heer 160 duizend Reaalen, 10 duizend Okken Wasch, en 10 duizend Okken
honig: voorts ten dienste van het Tuighuis 600 centeners zwavel, 1320 Okken Wasch,
500 ossenhuiden, en 500 stukken Kanefas tot klêeren voor de tot de galeijen
veroordeelden, en tot andere noodwendigheden der Galeijen zelve: verder aan den Groot
Visier vyf duizend Reaalen en een' Pels; aan deszelfs Kjetchuda vyf honderd Reaalen,
en eindelyk zyn' Schatbewaarder 500 Reaalen. Dit is de jaarlyksche schatting van
Moldavië.
Ik wil u geene lange lyst van de kosten leveren, die deze beide Vorsten moeten
maaken, wanneer zy hunne bedieningen krygen. Want deze hangen af van de
omstandigheden, naar gelange veelen of weinigen naar dit ampt staan, naar maate de
Ministers der Porte zig meer of minder te vrede laaten stellen, en de Eergierigheid
met 't ongeduld der Mededingers groot of gering is. By zulke gelegenheden klimmen de
kosten zeer hoog. Vermits nu ook de onderhouding van des Vorsten Hofstaat daarby
komt, zo volgt hieruit, dat de Moldayiërs dezelfde lasten met de Wallachïêrs draagen;
des moet de bevolking dezer Provinciën, dagelyks, meer af-, dan toeneemen.
Wierden zy anders geregeerd, en de nabuurige volken aangespoord, om daarby te komen
en ze te bevolken; dan waren deze twee Provinciën zeer ryk; want de grond kon niet
vrugtbaarer wezen. Men beeft berekend, dat zelfs in niet al te vrugtbaare jaaren het
Koren honderdvouwdig vermeerdert.
Zy hebben rivieren genoeg, ten gerieve van den Koophandel, mitsgaders overvloedige
eige Producten, om Koophandel te dryven. Koren, wyn, wol, lêer, honig, Wasch, Ossen,
schaapen zyn 'er in een tamelyken overvloed. Daar men het land weinig bearbeid; de
rivieren niet bevaarbaar worden gemaakt; het land ontvolkt is; de vermogendste
menschen geen' lust kunnen krygen, om de gelukkige omstandigheden in een Klimaat te
verbeteren, het welk de droeve eigenschap heeft, dat hy, die eenig geld heeft, ligt
als aan eene misdaad schuldig wordt aangemerkt; zo vergenoegt zig elk, met het geen
tot een middelmaatig Bestaan toereikend is. De vreeze en boosheid der menschen maakt
dus, dat zo veele gaaven der natuure nutloos blyven.

XXX. Van de Tartaar en en Bondgenooten der Porte op de Barbaarsche Kusten.

Gesproken hebbende van alle Provinciën, onder het Turksche Ryk staande, kome ik nu
tot deszelfs Bondgenooten. Deze zyn de Tartaaren en de drie landschappen op de
Barbaarsche Kust.
De Tartaaren van Perecop, het Taurisch Chersonesus, of het schierëiland de Krim
bewoonende, en de Nogaische Tartaaren, welke tusschen de Wolga en den Don aan het M??
otisch moeras woonen, zyn wel volken, die van de Porte afhangen, maar meer den naam
van Bondgenooten verdienen, wegens het onderling verdrag, dat ze zamen hebben
aangegaan, dat, wanneer de mannelyke Linie der Osmans mogt uitsterven, de Tartaaren,
en zo mede, wanneer de Vorsten der Tartaaren mogten uitsterven, de Osmans zullen
opvolgen. Dit houdt hen met den sterksten band zamen, en maakt, dat de Tartaaren
gaarne lyden, dat de Porte den Chan der Tartaaren verkieze. - Uit hoofde van een oud
verdrag bezit de Groote Heer de stad Kaffa. Voordezen moest zig de eerstgebooren Zoon
van den Chan der Tartaaren te Constantinopel als pandsman?? ophouden; maar de
Tartaaren hebben zig, sedert_eenige jaaren, tegen dit tweede verdrag, als eene
onrechtvaardigheid, verzet.
Zo dikwyls als de Groote Heer zelf ten oorlog trekt, is de Chan der Tartaaren,
volgens oude verbonden, verpligt, hem met een leger van 100 duizend man te verzellen.
Maar voert de Groot-Visier of een andere Bassa, als Sfer Askyr, 't leger aan; dan is
hy gehouden, op zyn hoogst 40 duizend Zoldaaten te zenden. Gemerkt nu dit eene
militie is, welke meer na- dan voordeel doet, om dat ze zo wel het land der vrienden
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als der vyanden verwoest, en tot geene geregelde veldslagen goed is; zo hebben de
Turken de zaak wat dieper ingezien, en gebruiken 'er slegts, in geval van den
uitersten nood, een maatig getal van. Dit jaar heeft de Sultan twaalf duizend
Tartaaren geëischt, om ze naar ??tegen de Persianen te zenden; doch 'er kwamen zelfs
geen 9 duizend, maar zebra gr?en meer dan 40 duizend paarden mede. Hieruit volgde
heel natuurlyk, dat zy het gansche land verwoestten, waar zy doortrokken, over welk
geweld de onderdaanen zeer klagtig vielen. Men ziet reeds vooruit, dat na zo groot
een nadeel deze troepen weinig nut zullen doen. En de Osmans zullen dus hoe langer
hoe meer zien, dat de Tartaarsche militie hen meer kwaad, dan nut doet.
Voor 't overige behandelt de Sultan de Tartaaren zo oppermagtig niet, als hy zyne
andere onderdaanen behandelt. Wanneer hy hen een bevel moet toezenden; dan geschiedt
dit niet door een' Ferman, maar door brieven, welke voor 't overige even zo volkomen
worden opgevolgd. De Titel, waarvan de Groote Heer zig bedient, wanneer hy aan den
Chan der Tartaaren schryft, is deze: "Gy, wien de magt van te heerschen, toekomt,
aandeel aan de regeering, geslacht des geluks, gewin der Zaligheid, ryk in volkomen
magt en heerlyken roem; gy, die op den weg der dapperheid en gelukkige toevallen
wandelt, geplant in den rei des roems en der Majesteit, verkoozen onder de groote
Genade des gunstigen Konings; (dat is, Gods,) gy strydbaare Gheray Chan, Keizer en
Heer van de Krim, van No?gay, Cirkassië, Albi-Kjerman, van That en Taman en andere
groote heilegers; de Allerhoogste verëeuwige uwe Hoogheid enz.
Deze volken betaalen geene jaarlyksche schatting, maar zenden, van tyd tot tyd, den
Sultan en zyne voornaamste Ministers eenige geschenken, meestal in paarden,
vrouwsperzoonen, slaaven en andere Producten hunnes lands bestaande.
De gewesten van Barbarye, Tripoli, Tunis en Algiers, worden byna op dezelfde wyze
behandeld, als de Tartaaren; dit onderscheid is 'er alleen, dat de Tartaaren des
Sultans bevelen eeren en opvolgen, het welk de Barbaarsche Landen eerst alsdan doen,
wanneer 't met hun belang instemt. Ook deze zyn verpligt, zig in oorlogstyd met alle
hunne vaartuigen by de Turksche vloot te voegen. Men rekent, dat ze alle drie, thans,
zamen elf schepen van linie kunnen leveren. Het oude verdrag, naar het welke deze
Gewesten verpligt zyn, de Porte te helpen, verpligt ook de Porte, hen in geval van
nood by te staan, wanneer ze door eene Mogendheid mogten aangetast worden. Zy
betaalen geene schatting, maar komen, gemeenlyk, alle drie jaaren, met geschenken van
dieren en slaaven; daartegen geeft hen, doorgaans, de Groote Heer een geheel
uitgerust Oorlogsschip, doch zonder scheepsvolk. Des kon men ook deze volken, op
zulke voorwaarden, als Bondgenooten dezes Ryks aanmerken.

XXXI. Van de cynsbaare Volken des Turkschen Ryks.
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Cynsbaare volken der Porte zyn drie in getal, te weeten die van Georgië, Mingrelië en
Ragusa. De schatting, welke de Georgianen 't Turksche Ryk betaalen, heeft zynen
oorsprong in de vroegere tyden. Toen Solman de Grootmoedige Erzerum innam, sloot hy
een verdrag met de Persianen, om de schatting van het Koningryk Georgië, het welk uit
7 Provinciën bestond, met hem te deelen. Men kwam 'er in overeen, dat drie den
Grooten Heer cynsbaar, en drie van den Sophivan Persië afhanglyk, en over de zevende
een Vorst des lands, die toen den naam van Achjach-Basch droeg, Souverein zyn zoude,
welke teffens als Stadhouder ook het opper-opzigt over de andere zes cynsbaare zou
hebben. Deze Provinciën betaalden toen hunne schatting regelmaatig maar, toen men, in
plaats van den Vorst Stadhouder over de zes, en den Souverein over de zevende, een'
nieuwen Vorst moest aanstellen, zo ontstonden 'er oneenigheden in het Ryk, welke
deels door de Turken, deels door de Persianen wierden gevoed. Elke Magt beriep zig op
de verpligting, om haare cynsbaare volken by te staan. Hieruit ontstonden langduurige
oorlogen, welke van beide Ryken met eene wederzydsche jaloezy wierden gevoerd, 't
Geluk der Persiaansche wapenen kreeg, onder de regeering van den Sophi Thomas
Kuiikan, de overhand, en de Turken raakten de schatting van Georgië kwyt, zo dat hen
niet dan weinig volken dezer uitgestrekte Provinciën overbleeven: deze bestaan in het
district van Auchasja, 't welk tot Georgië behoort, en tusschen Mingrelië en Persië
ligt. Het land is bar, vol bosschen en onvrugtbaar, dus armoedig. Dit land kan thans
geene andere schatting leveren, dan dat het de Porte eenige slaaven ten geschenke
zendt.
De Mingreliërs zyn mede armoedige volken, betaalende eene zelfde schatting. Alle drie
jaaren zenden ze 7 jonge slaaven, en even zo veel jonge slaavinnen ten dienste van
den Grooten Heer, en eenige andere slaaven voor de Ministers. Het vrouwelyk geslacht
dezes lands is in een byzondere agting boven alle slaavinnen van andere natiën. Zy
zyn niet slegts met de gaaven der natuure, inzonderheid eene ongemeene schoonheid,
ryklyk bedeeld, maar hebben ook een vluggen geest en een zeer vieijend en bescheiden
Character, zo als men ze van eene vrouw verwagten kan, die het geluk haares Heeren of
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Gemaals wil uitmaaken. De ondervinding dezer uitmuntende gaaven heeft dan prys der
slaavinnen van deze natie ongemeen verhoogd.
De kleine Republiek Ragusa droeg, voordezen, den naam van Epidaurus, en ligt in
Dalmatie. Zy betaalt, insgelyks, alle drie jaaren, aan de Porte eene schatting, welke
zy door twee mannen uit haaren Adel zendt, wien ze den Titel van Gezandten geeft.
Dezen legt de Porte den Tain toe, doch hy bedraagt niet veel, bestaande slegts op
elken dag uit ééne en een halve Reaal. Deze Gezandten moeten een lang kleed aan
hebben, en met een' baard verschynen. De schatting bestaat in twaalf duizend en vyf
honderd Zechinen, waarby nog de geschenken komen die ze den Visier, Kjetchuda, ReisEfendy en Defterdar en andere Ministers der Porte brengen, zo dat, de kosten der
Gezandten mede gerekend, deze aan die Republiek ten minsten op 16 duizend Zechinen,
alle drie jaaren, komt.

XXXII. Van de huishouding des Turkschen Ryks, de openbaare Kassen, en hen,
die 'er het bestier over hebben.
Niets kost meer moeite, dan de huishouding des Turkschen Ryks, zo men van haar een
echt bericht wil hebben. De natuurlyke hoogmoed der natie, welke maakt, dat zy alle
haare zaaken vergroot, laat ons nooit hoopen, dat wy van de perzoonen, die 'er de
handen in hebben, een echt en geloofwaardig verslag krygen. De ongemeene grootte des
Ryks en het getal der Provincien, waaruit het bestaat, stellen een' Vreemdeling in de
onmogelykheid, om 'er eene naauwkeurige kennis van te erlangen, die hy wenschte. De
menigvuldige schryvers, welke over Turkye hebben geschreeven, zyn het zo weinig eens,
dat eenigen zig, door de onechte berichten der Turken, hebben laaten misleiden, om de
inkomsten der Ryks-kasse op 40 millioenen te stellen. Anderen daarentegen; aan de
echtheid der berichten, welke men hen gaf, met reden twyfelende, hebben ze te gering
opgegeeven, en slegts elf millioenen vastgesteld. Ik denk, dat men, in dit stuk, den
middenweg, moet kiezen, waartoe my de veelvuldige berichten bepaalen, die ik my
verschaft, en vervolgens ook door menigvuldige ondervinding, beveiligd heb gezien;
Dan, vóór dat ik van de menigte en gesteldheld der inkomsten spreeke, moet ik een
denkbeeld geeven van de Kassen waarin ze vloejen, en de perzoonen, die 'er het beheer
over hebben. Alle inkomsten des Turkschen Ryks verdeelen zig in twee klassen, waarvan
ééne buiten het Serail is, en Myry wordt genoemd, maar de andere in 't Serail is, en
den naam van Chafyneh draagt. De eerste is de Ryks-kasse, staande onder den Defterdar
of Groot-schatbewaarder. De tweede wordt bestierd door den Chafynehdar-Aga, 't welk
een aanzienlyk ampt is, welk altyd door een' zwarten Gesneedenen wordt bekleed, en
dit is de byzondere Kassë des Sultans.

XXXIII. Van den Myry of de Ryks-kasse, en van de Chafyneh of Kasse des
Grooten Heers, haare ontvangst en uitgaave.
16580

16585

16590

16595

16600

16605

De Ryks-kasse, onder den Defterdar staande, mag naar de gevoegelykste rekening
omtrent 20 millioenen bedraagen. Deze vloeit uit verscheide bronnen; maar ik wil
slegts van de voornaamste spreeken.
Het hoofdgeld is eene schatting, die elk betaalt, in 't Turksche Ryk leevende,
uitgenomen de vrouwen, en die onder de bescherming der Gezandten en Consuls staan.
Elk mansperzoon begint met het 14.1e jaar af, deze schatting te betaalen, bedraagende
eene Zechine. Dit is de minste som; maar klimt, naar gelange de openbaare nood en
behoefte vordert. De schatting van het hoofdgeld is geschikt naar het vermogen der
onderdaanen, en wordt jaarlyks verdeeld in drie Klassen. De meest gegoeden betaalen
12 piasters, de middelbaaren 8, en de armsten 4. Maar heeft het Ryk geld noodig; dan
moeten deze sommen, in plaats van eens 's jaars, tweemaal worden betaald. Naar de
berekening van perzoonen, welke by de verpagting dezer belastingte doen hadden,
brengt zy 's jaars drie millioenen op. Drie millioenen brengen de Zoutmynen en
vischryke waters op; twee millioenen ontvangt men van de verhuurringen, verpagtingen,
en die ampten, welke eene bepaalde schatting moeten geeven. Twee andere millioenen
ligt men van de openbaare goederen. De Tolhuizen brengen vyf millioenen op. De drie
voornaamste zyn die van Constantinopel, Smirna en Salonici. Deze zouden veel meer
opbrengen, wanneer ze met die naauwkeurige strengheid op dien voet wierden
waargenomen, als men de Europische waarneemt, maal de tollen zyn anders zeer
gemaatigd, en gaan by de Europeërs niet boven drie ten honderd; zelfs de op den
sluikhandel gestelde straf is gemaatigd; want in dit geval betaalt men slegts een
dubbelden tol.
Eene andere aanmerkelyke som brengen de tollen op, gelegd op dingen, welke tot
wellust en vermaak des Leevens dienen, als tabak, koffi en speceryen, welke meer, dan
alle andere tot 's menschen Leeven noodige dingen bezwaard zyn. Nog eenige andere
mindere inkomsten, welke ik onaangeroerd laate, met de geene, die ik te boek gesteld
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heb, maaken de jaarlyksche inkomsten der uiterlyke Ryks-kasse uit, onder den
Defterdar staande, en deze bedraagen zamen 20 millioenen Reaalen.
Deze Kasse maakt de kosten der vloot goed, het onderhouden der militie, de bezolding
van zo veele Officiers in den oorlog en in de stad mitsgaders de buitengewoone
toevallen, welke meestal het geheele beloop der inkomsten of verteeren, of nog te
boven gaan. Deze Kasse is, voor tegenwoordig, in de slegtste omstandigheden. Zo veele
oorlogen, welke de Porte aanhoudend heeft gevoerd, en ongelukkig geëindigd,
inzonderheid de zo vernielende Persiaansche oorlog, welke reeds zo veele jaaren heeft
geduurd, hebben haar niet alleen verzwakt, maar ook in de uiterste verwarring
gebragt. Behalven eene schuld van 16 millioenen, die deze Kasse den Sultan schuldig
is, en de vooruit getrokken verteer in der inkomsten van twee jaaren, kan ze ook
boven dat nog veele dingen niet betaalen. Weshalven de verwarring zo groot is, dat,
naar de belydenis van eenige daarby werkende perzoonen, geen ander middel bedagt kan
worden, om haar staande te houden, dan dat de Groote Heer, uit zyne eige Kasse of
Schatkist, eenige millioenen in de Ryks-kas geeve. Dit wierd ook verscheide maalen
gedaan, en dit is wel een middel, om de Kasse stand te doen houden, het welk de
Kassen van andere Vorsten niet gemeen is.
De Chafyneh of Schatkist des Grooten Heers is in eenen heel anderen staat. Haare
inkomsten kunnen niet stipt worden bepaald, om dat ze toevallig en willekeurig,
gevolglyk ook, voor een zeer groot gedeelte, aan verandering onderhevig zyn. Van
vaste inkomsten vloeien daarin die van Kairo, Wallachië, Moldavië, Ragusa en
Mingrelië. Deze laatste Provincie levert voor tegenwoordig geen geld; want zy is zo
arm, dat ze pas eenige slaaven tot schatting leveren kan,
Kairo levert, jaarlyks, Reaalen -600000
Wallachië — —
230000
Moldavië — —
60000
Ragusa - —
16666
De toevallige inkomsten, welke nog veel aanmerkelyker zyn, vloejen uit de verbeurd
verklaarde goederen der afgezette en ter dood gebragte Bassas; uit de goederen, die
by gebrek van erfgenaamen de schatkist te beurt vallen; uit de geldboeten; uit de
Tienden aller winsten, en uit de inkomsten der bergwerken. Deze laatste bron is,
thans, om verscheide reden zeer verzwakt. De Zilvermynen, die in 't district van
Erztrum leggen, en anders zeer veel opbragten, kunnen als verlooren worden
aangemerkt, vermits het in deze landstreek te eenemaal aan hout ontbreekt, om ze te
bewerken, en de vervoeringe van hout al te kostbaar is. Zelfs de bergwerken van
Diarbekir, welke zeer veel goud van het beste alloy uitleverden geeven thans in verre
na die groote voordeelen niet meer, welke zy voordezen uitleverden, Want, daar de
bevolking dezer Provincie, door de gestadige strooperyen der Persiaansche troepen, in
deze gewesten zeer verzwakt is, zo wordt het werk of niet altoos, of wel van zeer
weinig werklieden voortgezet.
Inmiddels kan het nogtans niet anders wezen, of deze Kasse moet zeer ryk zyn. Men gaa
slegts na, hoe veele Bassas hunne goederen verliezen, welke des Sultans Kasse
ongeloovelyke sommen leveren. De eenige oude Bassa van Damascus, in het voorleeden
jaar gestorven, heeft vyf millioenen baar geld nagelaaten. Voorts vergaderen de
Monarchen, reeds sedert veele jaaren, geld met de uiterste oplettendheid; maar zyn in
het uitgeeven zeer zuinigheit eigen onderhoud des Sultans is geregeld, en 't pensioen
der Bedienden is taamlyk bepaald. Zelfs de pronk der eigen bywyven is zo overmaatig
niet meer, als voordezen, toen 'er de Sultans ongeloovelyke sommen mee verspilden.
Voormaals kostte het veel minder, ééne als Gemaalin of Favoriet te verklaaren. Maar
thans wordt dit niet meer gedaan, om kosten uit te winnen. Het eenige geval, waarby
de Zuinigheid geene plaats vindt, is de geboorte van een Prins: want alsdan moet men
doen, wat de gewoonte en wellevendheid medebrengt. Sultan Achmet heeft zelfs in 't
Serail veele bedieningen vernietigd, die hy als overtollig aanmerkte; maar de
inkomsten van hen, die men als noodig kon aanmerken, besnoeid. (*) De Hof-kosten,
welke thans alleen uit de Chafyneh worden goed gemaakt, zyn dus zeer maatig, en
verminderen de groote sommen zeer weinig, die 'er jaarlyks in vloejen.
Alle andere willekeurige uitgaaven, tot de wellust van den Monarch dienende, by
voorbeeld, gebouwen, meubilen, galanteriën, illuminatien, vermaaken, worden door zyne
Ministers als omstryd goed gemaakt; weshalven de Chafyneh daaromtrent geen verdere
lasten heeft, gelyk ze nogtans, voordezen, ten grooten nadeele der Kasse had.
Over deze ongemeen ryke schatkamer heeft de Sultan alleen te gebieden, en hy besluit
zeer ongaarne, de Rykskasse door eene leening te gemoet te komen. Zoo hy het doet;
dan moet de nood groot wezen. De Ministers myden het ook op alle mogelyke wyze, zig
deswegen naar hem te wenden, ten einde zy geene verwyten wegens een slegt bestier
krygen, en den Monarch geene gelegenheid geeven, van kwaad te worden. Dit niettemin
dringt 'er hen, menigmaal, de nood toe, en in zulk een geval
#17820101

258 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782

16675

bedienen ze zig, onder de tegenwoordige regeering, van aanmerkingen nopens een te
duchten oproer; want de vrees alleen is in staat, op een' Sultan indruk te maaken, en
zyne natuurlyke hartstogten te vermeerderen, het welk bykans allen Turken gemeen is.
Daar zyn ook staatkundige bedenkingen en regels, hunnen grondslag in het Serail zelf
hebbende, waarom 'er de Monarchen zo ongaarne toe komen, dat ze geld uit het Serail
laaten gaan. Hiervan zal ik spreeken, wanneer ik van de Staatkunde der Turken zal
handelen.

16680

{*) Myn Italiaansch handschrift geeft, vermeerderd, ???.

XXXIV. Van den Koophandel der Turken en hunne onderdaanen te Constantinopel,
en over 't algemeen.
16685

16690

16695

16700

16705

16710

16715

16720

16725

16730

16735

Ik schryf u van den Koophandel, eene zaak, welke tot myn ministeriaal doelwit niet
behoort, en ik ook niet geleerd heb. Weshalven ik u geene Koopmans kundigheden
omtrent het wezenlyke van den Koophandel beloove, als het welke ik den Kooplieden
overlaate. My is 't genoeg, zulke berichten daaromtrent te geeven, welke met myne
algemeene bepaalingen instemmen, en ik van oude, braave en ervaare Kooplieden heb
kunnen leeren. Des zal ik iets melden raakende de bronnen dezes Koophandels, de
gesteldheid der kosten en effecten, de eigenschap en den verscheiden prys der
stoffen, mitsgaders de deugdzaamheid der Manufastuuren; en hierby nog iets van de
toevallige bepaalingen en hoedanigheid der perzoonen zeggen, door wier handen de
Koophandel gaat.
Hier zal ik beginnen, van den Koophandel te spreeken, welken de Turken en de onder
hen staande natiën hier dryven. Vervolgens zal ik spreeken van de Europische natiën
en haaren Koophandel. — De Turken handelen, zeer zelden, op vreemde landen; want zy
kunnen zig met het nut hunner uitgestrekte Ryken en Provinciën vernoegen. Des hebben
zy twee soorten van handel. De éene is de handel op de zwarte Zee, welken zy met
hunne zogenoemde Saïken, Voleken, en andere kleine schepen dryven. De laading daarvan
is verscheiden, naar gelange van de verscheide zaaken, die ze aan de oevers dezer Zee
haalen, en naar maate van de plaatzen, daar ze de Waaren laaden. Aan de zyde ??fe, en
inzonderheid in de nabuurschap der rivier Phafis, laaden zy eeniglyk hout. Aan de
Europische kusten haalen zy steenkoolen, en aan de meer afgelegen Gewesten naar den
Donau laaden zy Koren, Wasch en Vee.
Daar de Krim overvloed heeft van leer, klein vee, wasch, honig, boter en koren; zo
maaken ze daar hunne laadingen tot zo voordeelige pryzen, dat 'er de Kooplieden, die
dezen tak van Koophandel dryven, ongemeen veel geld by winnen. De andere merkelyke en
meer geevende Koophandel geschiedt op de Middelandsche Zee, met schepen, die men
Kaike noemt. De speceryen en koffi worden over de roode Zee naar Suez gebragt. Hier
worden 'er kameelen mee belaaden, die ze naar Kairo brengen. Van deze stad brengt men
de Waaren, met groote Barken, over den Nyl naar Rosette en Damiate, alwaar ze in
grootere schepen worden gelaaden. Aan andere vooraf gemelde Producten heeft Egypten
eenen overvloed.
De lakens, waarvan zig de gemeene lieden bedienenen waarmede de militie meestal ook
wordt gekleed, worden te Salonike gemaakt, waarvan zy ook den naam hebben betere en
fynere maakt dan te Constantinopel. De Kamelotten worden in de nabuurschap van Angora
gereed, een land, het welk zeer fyne wol, of liever 't fynste hair van geitenbokken,
zyde linten en andere Manufactuuren van dit soort heeft. Op het eiland Scio, vooral
in de stad, worden stoffen van boomwol en zyde, maar stoffen van boomwol vcornaamlyk
te Alexandrië, en op het eiland Cyprus gemaakt. Zeildoek voor de schepen, en linnen
voor de Armee worden in verscheide landen, maar dat ten gebruike der vloot verëischt
wordt, op Sifanio, een eiland in den Archipel, vervaardigd, het welke dit, jaarlyks,
op rekening zyner schatting levert.
De prys van zulke Waaren en Manufactuuren wordt, gemeenlyk, door de gewoonte en
denkwyze der Turksche Kooplieden bepaald, welke egter meestal met een middelmaatige
winst tevreden zyn. By alle Contracten der Kooplieden wordt naar Piasters gerekend,
waarvan elke volgens ons (Venetiaansche) geld omtrent zes Lire uitmaakt. (*) De
Turken bepaalen zig dus, by hunnen Koophandel, alleen tot het Transport hunner eige
Producten en Manufactuuren van het ééne land tot het andere, en vergenoegen zig met
een minder voordeel, waar tegen zy ook minder waagen.
Onder de Turksche onderdaanen leggen zig veelen der Grieken toe op den Koophandel op
de zwarte Zee, en veele honderde Saïken zyn met Grieken bezet, die zig met dezen
handel werk verschaffen. De andere Grieken leggen zig toe op kunsten en andere takken
des koophandels; handelende zy mede in Europische landen met zulke Producten, die ik
aanhaalen zal, wanneer ik van die natiën zal spreeken.
De Armeniërs waagen zig niet zeer ter Zee. Hunne meeste handel bestaat in kostbaare
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steenen, welke zy ruw van de Europeërs koopen, vervolgens naar den Oosterschen smaak
laaten klaar maaken en zetten, en daar door veel geld winnen.
De Jooden bemoejen zig ook niet veel met de Scheepvaart, maar waagen nogtans groote
Kapitaalen in den Zeehandel, welken zy met alle natiën in Europa dryven. Veelen
hunner leggen zig toe op de Geneeskunde, met verlof van den Hekjym-Baschy, van welken
alle Artsen afhangen, de weinigen uitgezonderd, welke in dienst van buitenlandsche
Gezandten zyn. Zeer veelen van hen vinden 'er ook goed voordeel by, dat ze de
Makelaars by andere Kooplieden zyn. Want volgens een privilegie kan niemand, dan zy,
te Constantinopel een Makelaar wezen. De Europische Kooplieden hebben wel menigmaal
getragt, zig van zo lastige menschen te ontdoen; zy zyn 'er ook voor eenigen tyd van
ontslagen geweest. Maar, wyl de Jooden de Ministers van het Hof op hunne zyde hebben,
met welken zy gemeenzaam omgaan; zo moesten zy ze wêer in hunne zaaken van Koophandel
gebruiken.
De Persianen dreeven, voordezen, mede te Constantinopel zwaaren en voordeeligen
Koophandel. De Chan of hun Magazyn, daar ze woonen, en hunne Waaren in bewaaring
leggen, is één van 's lands fraaiste gebouwen. Indische stoffen, boomwolle doeken,
zyde Waaren van allerlei soorten, waren de voornaamste artikels van dezen ryken
handel. Thans wil hy niet veel zeggen. De langduurige oorlog tusschen beide Ryken
deed de reizen der groote Karavaanen staaken, die jaarlyks uit Persie kwamen.
(*) Nopens de Waarde van het geld kan men myne beschryving nazien, § XLI, bladz. 52?.
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XXXV. Van den Koophandel der Venetianen te Constantinopel.

Vermits de Venetianen als de oudste Kooplieden in dit land worden aangemerkt; zo wil
ik van hunnen Koophandel, aller eerst, vóór alle andere natiën van Europa spreeken.
Deze is, thans, door ontelbaare toevallen merklyk verzwakt. Daar zyn veele
ongeregeldheden ingesloopen, welke hem een grooten krak hebben gegeeven. Zo veele,
met de Turken gevoerde oorlogen, die menigmaal veele jaaren na malkander duurden,
hebben hem gestremd en afgebroken. Andere natiën hebben zig deze gelegenheid ten
nutte gemaakt, en het verlies der Venetianen tot haar eigen voordeel besteed. De
Engelschen, Hollanders, Franschen en anderen hebben zig in het bezit van den oogst
gesteld, en een groot gedeelte der goederen naar zig getrokken, welke, geduurende
veele eeuwen, door de handen der Venetianen gingen. Hiertoe hielpen de in hunne
landen aangelegde Fabrieken, voornaamlyk de Laken-fabrieken, welke de Franschen door
de gemaatigde en laage pryzen bevorderden. Hunne zyde stoffen preezen zig aan door de
fraaiheid en goede kleuren, welke haar een schoonen schyn geeven. Dan ook hebben de
spiegel- en kristal-fabrieken in Frankryk niet alleen, maar ook in Engeland en
Duitschland, den Venetiaanschen handel groot nadeel gedaan. Maar het meeste nadeel
deed hem de scheepvaart, welke de Portugeezen en Hollanders, met zulk een goed
gevolg, naar Oostindie ondernamen. Want, daar deze natiën nu, onmiddelyk, met de
bewooners dezer kusten handelden, zo onttrokken zy den Venetiaansche Kooplieden,
welke voordezen, door de verbreiding zulker Waaren oneindig veel hebben gewonnen, de
uitsteekendste en meest gewilde effecten van Specerywaaren.
Voor tegenwoordig bestaat de meeste handel der Venetianen in gouden en zyden stoffen,
die men Damasten noemt. Deze blyven nog altoos in eenig aanzien, en worden gesteld
boven de geene, die men heeft gemaakt, om de Venetiaansche Damasten in prys te doen
daalen. 't Is ongeloovelyk, hoe groot 't vertier daarvan van by de Turken voor hunne
Familien zy. (*)
De Venetiaansche lakens worden nog hoog geacht; 't vertier daarvan ware veel grooter,
zo 'er de prys niet te hoog van was. Die Turken, welke willen spaaren, zyn meer voor
de Engelsche en Hollandsche lakens. De zuinigsten koopen Fransche lakens, om dat ze
fraai voorkomen, wegens hunne gemengde kleuren behaagen, en voor eenen zeer maatigen
prys kunnen gekogt worden.
De Turken hebben de proef genomen, om Fabrieken van laken, drap d'or, zyde enz. in de
hoofdstad en aan andere plaatzen op te rigten om daar door andere natiën af breuk te
doen, en de groote sommen gelds die jaarlyks uit hun land gaan, in het land te
houden. Zy hebben veele moeite gedaan, en veel geld daartoe besteed. Maar hun
voorneemen mislukte, of uit onkunde der meesters, of om dat het klimaat en water
daartoe niet gunstig waren. Voor gouden en zyden stoffen, en voor fluweel wierden
veele spinhuizen en weefgetouwen, deels te Constantinopel, deels te Bursa, deels mede
op Scio aangelegd. De manufactuuren, die men daar maakt, zyn ook heel goed. Maar zy
haalen niet by de Venetiaansche, noch in glans en fraaiheid, noch in de schikking en
leevendigheid der kleuren. Des is ook het vertier daarvan, in vergelyking van het
onze zeer gering.
Behalven het laken en de zyde stoffen behooren nog meer artikels tot den wezenlyken
handel der Venetianen te Constantinopel. Gereed geld, glas, mutzen, papier,
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Apothekers-waaren, verwerkt Wasch, ingelegde goederen en andere dingen bevorderen een
voordeeligen handel, die niet te veragten is.
Van de Turken neemen de Venetianen daartegen leer, wol, boomwol, onzuiver Wasch,
gerookt vleesch, poejer, olie van Candia enz. maar voornaamlyk koffi. Men kan niet
stipt bepaalen, hoe veel het laken, de damasten, de zyden stoffen en andere effecten
bedraagen, die van Venetië naar de Levant gaan, zo min, als wat de Waaren bedraagen,
uit de Levant naar Venetië gaande. Want dit is zeer ongenadig, en hangt van allerlei
verdragen, van eenen grooteren of geringeren overvloed, van de fyn- en gesteldheid
des werks, en voornaamlyk ook van de belastingen, onkosten en vragt af.
Dit zyn de uiterlyke en onvermydelyke oorzaaken, welke den Venetiaanschen handel
nadeel hebben gedaan. Doch, vóór dat ik dit artikel sluite, moet ik nog iets van
andere oorzaaken zeggen, waarop hun vrye Wil een invloed heeft, die ze bedaard
toelaaten, en of niet tellen, of niet begrypen, niettegenstaande zy ben nog veel
grooter nadeel toebrengen. Na dat naamlyk de Venetiaanen van dezen handel, door de
menigte van gevaaren en het geringe voordeel, wierden afgeschrikt, dat ze 'er, ten
opzigte van voorige tyden, uit trokken, en wegens hunnen rykdom en andere gemakken
allengs nalaatig wierden; zo lieten zy hunne zaaken aan vreemde Correspondenten over,
welken zy hunne Waaren toezonden, by voorbeeld Jooden, Armeniërs, Grieken en
Franschen, welke aan den handel en het voordeel deel namen, onder de verpligting, van
de toegezonden Waaren wél te behandelen. Zy bepaalden hunnen Correspondenten eene
zekere provisie ten honderd van het Kapitaal, ja zy lieten hen zelfs over, wat ze
mogelyk boven den bepaalden prys nog meer konden winnen.
Zo groot als het voordeel was, dat ze voor hunne moeite trokken; de Correspondenten
vergenoegden zig egter nog niet daar mede; zy wilden nog meer winnen, maakende
gebruik van het ongeoorloofde middel van vuilaartige bankbreuken, zo dat veele van de
Vmetiaansche Kooplieden of zelv' bankroet moesten gaan, of zig nogtans verzwakten, en
allen lust tot zulk een' handel verlooren.
Dit niettegenstaande, daar alle de handelsartikelen de Venetiaansche natie heel eigen
zyn, zonder dat 'er andere natiën aandeel aan hebben, dewyl ze veel kosten, en egter
zeer zagt zyn; zo kon egter de Venetiaansche handel wêer herleeven, wanneer men, zo
veel mogelyk was, den prys maatigde, 't vertier gemaklyk maakte, en daarby eerlyke
lieden en gebooren Venetiaanen nam, welke den handel ordenlyk waarnamen, en niet,
gelyk ik by veelen met misnoegen zie, het gansche voordeel naar zig trokken, terwyl
ze den Venetiaanschen Kooplieden ongemeene onkosten veröorzaaken, deels de kosten te
hoog aanrekenen, deels de rekeningen valsch maaken, deels de terugvragten vertraagen.
Ik vindt twee wegen, langs welke men het bedriegelyk bederf onzes Koophandels kon
voorkomen: voor eerst, wanneer men in de Levant zelv' Familien had, die eige
Kapitaalen bezaten. Want namen deze zelv' hunnen Koophandel waar; dan zouden zy voor
het vuile bestier der Kooplieden niet bloot gesteld zyn, welke tog eeniglyk hunne
Commissionairen zyn: voorts, wanneer men Klassen maakte, en voor elke bepaalde pryzen
stelde, by voorbeeld, lakens, spiegels met vergulde lysten, damasten enz. Van elke
klasse kon men drie soorten stellen, fyn, middelmaatig, gering. Voor elke soort kon
men een' zekeren, en met de gesteldheid der Waaren overéénkomenden prys bepaalen,
welken men moest verbieden of te verhoogen, of te verminderen. Op dezelfde wyze moest
men mede de verscheide stempels der Fabriekeurs verbieden. Want met deze speelt men
tog maar, en zy dienen meer ter bedottinge der Koopers, dan tot goede gedagten, welke
men van eene Waar heeft. Ik weet by ondervinding, hoe veel daar door het Kapitaal des
handels lydt. Op deze wyze zou men niet alleen alle geschillen opruimen, maar ook de
listen en laagen onzer eige Kooplieden perk en paaien stellen, daar nu de één de
Waaren des anderen in miscrediet brengt. Zy sluiten dubbelde Contracten, waarvan het
ééne waar, maar 't andere slegts voordeelig schynend is. Zy gedoogen het groot nadeel
der afrekeningen, daar alles door tegenrekeningen wordt verslonden; zy verkoopen en
laaten toe, dat de betaaling eerst na veele maanden geschiede.
Doch allermeest ware een opzigt over deze Commissionairen noodig, ten einde men alle
jaaren tog de balans over hunne Kasse en den toestand der magazynen maakte, en deze
menschen niet de vryheid namen, het geld, den eigenaaren toebehoorende, aan 's lands
inwooneneren op interesten te geeven. Want op die wyze trekken zy alleen het
voordeel; de plaats Venetië lydt, alleszins, deels door de vertraaging der
terugvragten, deels en zomtyds ook wel door het geheel verlies van 't Kapitaal.
Maar vooral ware het noodig, alle vreemdelingen, welke zig in den Venetiaanschen
handel hebben gemengd, daarvan wêer uit te sluiten, en hieromtrent het voorbeeld
aller andere handeldryvende maatschappyen te volgen. Ik kon nog meer zeggen, raakende
de wyze der afvaardiginge van Venetiaansche Waaren, den tyd, wanneer de afzending
moet geschieden, al mede de hoeveelheid, op dat zy het vertier niet te boven ging.
Maar wilde ik over elke omstandigheid en elke ongeregeldheid iets zeggen, waar door
onze Koophandel wordt gestremd; dan zoude ik dingen moeten zeggen, welke my maar al
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te zeer tegen de borst zyn.
(*) De Heer Grifelini heeft eerst vóór eenige jaaren, om dezen handel als een nieuw Leeven by
te zetten, veel nieuwe desseins voor de damasten gemaakt, welke wél uitgevallen zyn.

XXXVI. Van den Koophandel der Franschen.
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De Koophandel der Franschen is de rykste en s??. Geene natie overtreft de Franschen.
(*) Men rekent, dat het montant daarvan, jaarlyks, byna 20 millioenen Reaalen
bedraagt, dat geen mede gerekend, wat ze uit Frankryk naar de Levant, en uit deze
wêer terug brengen. Uit Frankryk komen lakens, zyden stoffen, mutzen voor de Turken,
papier, zuiker, Conchenilje, Indigo, gouden galonnen, en eene menigte andere
Galanteriewaaren. Daarvoor gaan naar Frankryk terug koren, koffi, kemelshair,
boomwol, en vooral wolle. Dit zyn de hoofdartikels.
Het laken is de voornaamste tak van hunnen Koophandel. Zy brengen lakens van
drieërlei qualiteit naar Turkye: het beste verkoopen ze voor drie piasters, het
middelmaatige voor twee en een halven, en het geringste voor twee en een vierde
piaster. Doch deze pryzen kunnen verandering ondergaan, wanneer, ingeval van een
oorlog tusschen Frankryk en Engeland, de Assurantie te veel kost. De goedkoope prys,
maar niet de wezenlyke deugdelykheid der lakens maakt, dat de Turken ze den voorrang
boven alle andere geeven. Buiten dat maakt ze ook de mengeling der kleuren zo fraai,
dat ze tot nu toe, zonder nadeel, stand hebben gehouden.
Het grootste voordeel voor deze lakens is dit, dat de Turken gewoon zyn, hunne
talryke bedienden, die ze onderhouden, alle jaaren tweemaal in 't nieuw te steeken.
Hiertoe verkiezen ze het Fransche laken, het welk fraai voorkomt, weinig kost, en
zeer geyoeglyk kan gedraagen worden. Deze handel wordt door bepaalde lieden bestierd,
welke van de Kamer van Marseille afhangen. Zy moeten zig hier een' bepaalden tyd
ophouden, na welks verloop zy naar Frankryk terug keeren, en anderen in hunne plaats
zenden.
Niemand kan dit laken verkoopen, zonder dat 'er de Fransche Gezandt, en alle de
Fransche Kooplieden kennis van hebben. Want het verkoopen moet geregeld geschieden,
en eene zekere overëenkomst hebben: eene gewoonte, waardig, dat ze werde nagevolgd,
om dat zy alle geschillen, bedriegeryen en vervalschingen belet, welke voor het
Kapitaal des handels altoos nadeelig zyn.
Die natie heeft haare Kasse, en wegens elke baal laken komt een zekere somme gelds in
de Kasse. Doch deze last is voor de Kooplieden niet zwaar, om dat ze uit dezen tak
van negotie zo groot voordeel trekken. Zonder den Koophandel door de instandhouding
dezer Kasse te bezwaaren, verschaffen ze zig de volgende voordeelen: voor eerst
verzekeren zy de Kapitaalen der Kooplieden hunner natie. Want, wanneer al een Koopman
bankroet gaat; dan stellen zy zig vooraf in staat, om 'er geen nadeel by te lyden.
Want zy neemen, in hunne Contracten, eene onveranderlyke gewoonte waar. De Franschen
verkoopen hunne lakens, gemeenlyk, op Crediet van acht maanden. De Kooper moet in
drie termynen betaalen, by elken een derde gedeelte van de Somme. Betaalt hy zyne
schuld niet; dan worden, voort, als interesten tien ten honderd op zyne rekening
gesteld. Dit maakt, dat de Koopers, meestal, hun woord houden, en daarom worden de
retourkoopen niet opgehouden, en de Kapitalisten zetten hun geld gestadig om. Betaalt
de Kooper niet; dan heeft de nationaal-kasse het voordeel van tien ten honderd, die
'er onder den naam van Interesten in komen.
Uit deze bron, en uit het geen wegens elke baal van verkogt laken wordt betaald,
voldoet de Kasse, in geval van een bankrot, de gansche som. En, daar op deze wyze de
interesten voortgaan, zo lyden 'er de Kapitaalen der Kooplieden niets by. Deze Kasse
betaalt, voorts, alle buitengemeene noodwendigheden der natie; daaruit wordt het
Paleis van den Gezandt in stand gehouden, en alle jaaren deelt men 'er een zekere som
als aalmoezen aan de armen van uit, 'twelk menigmaal zo verre gaat, dat 'er gansche
Familien uit worden onderhouden.
By deze schikking, daar deze schrandere natie Eer van heeft, vindt de Koninglyke
huishouding haare voordeelen; de Godsdienst heeft 'er haar aandeel by; en die natie
handhaast haar belang, haare rust en Eer. Ik kan den uitvinder derzelve den hem
toekomenden lof niet ontzeggen. Het was de Heer Marquis de Villeneuf, dewelke als
Fransche Afgezandt te Constantinopel was. De volgende Gezandt, de Graaf van Chatelet,
hield een zeer waakend oog over dezelve, en liet ze nog stipter in agt neemen,
Behalven dezen voordeeligen handel winnen de bewooners van Provence nog zeer veel met
hunne Tartaanen en andere schepen, waar mede zy 't Transport bezorgen. Zy vervoeren
menschen, en Waaren van allerlei soorten, van de ééne plaats naar de andere. Zy zyn
nooit stil; zo dra zy hunne Waaren hebben ontlaaden; zien ze voort wêer naar nieuwe
vragten om. Daar is, om zo te zeggen, geene bewoonde klip, en geene haven, of 'er is
een Fransche Consul of Vice-consul, die den Koophandel beschermt en bevordert,
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Hieruit ziet men, hoe veele moeite deze looze natie doet, om in alle hoeken des Ryks
bronnen van inkomsten en werkzaamheden te zoeken. Met zulk een gelukkig gevolg dryven
de Franschen Koophandel in deze Provinciën.
(*) Te weeten in den Levantschen handel.

XXXVII. Van den Koophandel der Engelschen en Hollanders.
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De Koophandel der Engelschen is in verre na zo uitgebreid niet meer, als hy voordezen
was. Nogtans is hy zeer voordeelig en ryk. De Fransche lakens hebben, door de
fraaiheid der kleuren en den goedkoopen prys, het sterk vertier van die der
Engelschen verminderd, welke, voordezen, te Constantinopel, Smirna en Aleppo, 25
duizend baaien hebben verkogt. Een ander merkelyk verlies heeft hun Koophandel
geleeden. Voormaals was by den Engelschen Koophandel in de Levant dit een zetregel:
noch laken noch andere Waaren, noch op Crediet te geeven, noch te verruilen; een zeer
pryslyke zetregel, maar welken, zo dra hem de andere natiën, ten grooten nadeele der
negotie, uit de oogen stelden, ook de Engelschen moesten laaten vaaren, wilden zy
anders hunnen Koophandel niet ten eenemaal bedorven zien.
Over deze negotie is een bepaald getal van Engelschen gesteld, welke van eene
Compagnie handeldryvende Kooplieden afhangen. Alle jaaren wordt hen, door een eenig
Convooi, de qualiteit van Waaren toegezonden, die in Turkye vertierd kunnen worden.
(*) Doch men ziet, altoos, op den staat der behoefte, ten einde de Waaren, door den
overvloed, niet haar Crediet en haaren hoogen prys verliezen. Eene voorzigtigheid,
die voor den Koophandel voordeelig, en waardig is, om nagevolgd te worden.
De artikels van hunnen Koophandel zyn lood, tin, horologien, en andere Manufactuuren,
en lakens van verscheiden maakzel, van drie piasters de El tot hooger Klassen. De
oplettendheid, waarmede deze Koophandel wordt gedreeven, kan tot een voorbeeld
dienen. Daar nu die Waaren op een hoogen prys zyn, zekerlyk worden vertierd, en men
'er een vast voordeel by heeft; zo kan het niet missen, of deze handel moet nut en
gelukkig zyn.
Te Constantinopel is geen artikel, dat de Engelschen terug voeren, en hunne
retourschepen konden belaaden. Uit dien hoofde landt geen hunner schepen in deze
haven. Zy gaan alle naar Smirna, alwaar ze wol en boomwol, maar meestal geiten-hair
van Angora en Persiaansche zyde laaden. Doch sedert dat de Russen meester zyn
geworden van den handel op de Kaspische Zee, zo gaat de meeste Persiaansche zyde naar
Afiracan, en van daar over de Wolga tot 'in de Kanaalen van Petersburg. Weshalven de
overvloed te Smirna zeer is afgenomen, en dus vinden de Engelsche schepen in deze
haven niet altyd laading genoeg voor hunne schepen.
De handel der Hollanderen is mede, in vergelyking van voorige tyden, zeer afgenomen.
Wat ze thans nog voor negotie te Aleppo, Constantinopel en Smirna doen, is een zeer
middelmaatig overblyfzel van de groote, die ze daar voordezen dreeven. Hunne
voornaamste artikels zyn lakens, peper, metaalen en fluweel. De metaalen en den peper
verkoopen ze voor gereed geld. Maar wat betreft het laken en fluweel; zyn ze in
denzelfden ongelukkigen toestand, als andere natiën, en moeten ze voor veele maanden
op Crediet geeven.
Hunne voornaamste terugvragten zyn het Kemelshair van Angora, dat ze tot hunne
Kamelotten noodig hebben. Voor tegenwoordig is, te Constantinopel, geen ééne Waar, en
oorspronglyke Hollandsche Koopmans-firma. De gansche negotie is dus verstrooid, en
onder de Vreemden verdeeld, welke ze waarneemen, doch zonder in het minst op het
algemeene welzyn van den handel der natie te letten. (*) Zy zorgen nergens voor, dan
voor hun eigen belang, rigtende zig, zomwylen, eeniglyk naar hunne behoeften. Op deze
wyze neemt dus ook die voormaals zo zeer bloejende Koophandel af.
(*) Beide vondt in de jaaren 1770 enz. geene plaats, 't Getal der Engelsche Kooplieden was
onbepaald; en, oorlogstyden uitgezonderd, kwamen de schepen, nu eens enkel; dan wêer meer
zamen, te Constantinopel en Smirna aan.
(*) Zo kwam het ook my voor. Maar ingebooren Hollanders verzekerden my, dat de Staat des te
meer wint arm Consulaat-gelden, en aan de vragten der zekerlyk zeer bloejende en aanzienlyke
scheepvaart; om niet te zeggen, dat hunne Republicaansche grondstellingen eene bepaaling in
dit stuk geenszins toelieten.

XXXVIII. Van den Koophandel der Russen en Duitschers.

17000

De Koophandel der Russen is eene stille negotie, welke niet veel geraas maakt, maar
zy is de voordeeligste en bloejendste van alle handelssoorten der Europische natiën.
Zy bestaat in pels-waaren van alle soorten. De zeldsaamste en duurste zyn de vellen
van zwarte vossen en van Sabels. De Hermelynen, water-sabels en de vossen van alle
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soorten zyn meest getrokken, zyn wel klein, maar brengen nogtans zeer veel geld op.
Vermits de Turken en alle Ryks-inwooners, zo wel mans- als vrouwsperzoonen, ten allen
tyden des jaars, pelsen draagen; zo is het byna ongeloovelyk, hoe sterk 'er het
vertier, en gevolglyk het voordeel van is, dat de Russen trekken. Behalven dit
voornaam artikel brengen ze ook in de Turksche Staaten lêer, linnen en andere
manufactuuren, welke den handel der Russen met de Turken voordeelig maaken.
Daarentegen trekken zy weinige en goedkoope dingen, bereid lêer tot schoenen,
limoenen en drooge vrugten. (*)
De Duitschers zoeken zig, sedert verscheide jaaren, eene bron van negotie met Turkye
te openen, en tot dat einde hebben ze 'er bekwaame lieden heen gezonden, om ze uit te
vinden. Twee wegen (†) zouden de zaak mogelyk maaken: de één is de landweg, wanneer
men de Waaren op wagens verder bragt; de andere is de weg op den Donau, over welken
de Waaren in de zwarte Zee kunnen gaan. (§) Doch, daar alle de hoofdartikels, waarvan
ze zig voordeel kunnen belooven, zwaar en groot zyn, zo zal hunne handel, wegens de
zwaare vragtkosten, altoos minder voordeelig wezen.
Daarby geloove ik, dat het, ten allen tyde, een middelmaatige negotie zyn zal, wier
uitslag onzeker is. Want alles, wat uit Duitschland naar Turkye kan gaan, komt in een
grooten overvloed uit zo veele andere landen, en van andere natiën, die 'er reeds
lang in bezit van zyn. De artikels, tot hunnen handel kunnende dienen, zyn staal,
blik, yzer, glas enz.
Uit de natuur dezer dingen kan men, altoos, tot het geringe Kapitaal dezer negotie
besluiten.
Voor tegenwoordig is geen Koopman dezer natie te Constantinopel, en de weinige
negotie, welke van Duitschers hier wordt gedreeven, is onder de Kooplieden van andere
Europische natiën, en andere onderdaanen der Porte verdeeld.

17030

(*) Dat is, vygen en rozynen.
(†) Myn handschrift zegt drie.
(§) Myn handschrift voegt 'er, en wel te regt, by: de derde en voornaamste weg is over
Trieste, door middel van de Adriatische Zee.
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XXXIX. Van den Koophandel der Zweeden en Napelschen.
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Het is maar weinig jaaren geleeden, dat de Zweeden en Napelschen Gezandten, met het
karaster van buitengewoone Ministers, aan de Porte hebben gezonden. Zweeden zondt
zyne Gezandten, toen men met Rusland wilde breeken; maar Napels, na dat de Koning dit
Koningryk Keizer Carel VI had ontnomen.
De Ministers dezer twee Hoven hebben, te Constantinopel, twee nieuwe natiën van
Franken gevormd, en beide veele moeite gedaan, om eenigen handel voor hunne natiën in
te voeren. Hoewel die nu zo weinig betekent, dat hy naauwlyks den naam van negotie
verdient, wil ik egter, om niets over te slaan, melden, waarin hy bestaat, en hoe hy
wordt gevoerd.
De Zweeden dryven hunnen handel op kleine, wel uitgeruste schepen, die ze met kundige
lieden voorzien. Daar komt 's jaars slegts een eenig, (*) met Zweedsche landsproducten beladen schip. Deze bestaan in yzer en andere dingen, waarvan dat koude
land een' overvloed heeft. De andere schepen gaan meer naar de Barbaarsche Kusten ??
des het voordeel dezer natie, ten opzigte van den Turkschen Staat, meer in de
scheepvaart, dan in de negotie bestaat.
Nog bepaalder is het voordeel, dat de Napelschen uit den Koophandel met dit Ryk
trekken: want het ontbreekt hen aan middelen, om uit de scheepvaart hun nut te
trekken, als de Zweeden. In den tyd van drie jaaren heb ik slegts een eenig klein
schip hier zien aankomen. Alle hunne overige scheepvaart bestaat uit Tartaanen en
kleine Polakers. Met deze bevaaren zy de Kusten; maar die schepen zyn klein,
gevolglyk is ook de winst der bevragting gering.
Het hapert hen aan Waaren, waarmede zy zo veel konden winnen, dat het waardig ware,
eene negotie te worden genoemd. Het voornaamste artikel bestaat in Zyde, die ze te
Messina verwerken. Hoewel de stoffen, daarvan gemaakt, niet goed op den duur zyn, en
geene kleuren hebben, welke stand houden; zy vertoonen zig egter fraai voor het oog,
en vinden vertier. Hunne gansche negotie bestaat in werken van schildpad, doozen en
andere kleinere dingen. Hunne Waaren, die ze aanbrengen, kosten dus niet veel, en de
terugvragt is gevolglyk even zo gering. Deze kan men over het algemeen niet bepaalen.
By de weinige gelegenheden, die zy hebben, om zig met iets te verzorgen, rigten ze
zig naar de omstandigheden, zien op 't goedkoope, en neemen, wat hen aanstaat.
Verder kan ik van den Koophandel niets zeggen. Ik wilde slegts van elke natie, die te
Constantinopel handelt, iets weinigs melden. Maar of deze gansche Koophandel, zamen
genomen, zo als hy door zo verscheide natiën wordt gedreeven, voor Turkye actief of
passief, dat is, voor de huishouding des Turkschen Ryks voor-, dan nadeelig zy,
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(*) Dit is veranderd. Nu en dan is 'er wel 's jaars geen één schip, maar dan wêer zyn 'er
meerdere aangekomen, Het laatste geschiedt, voornaamlyk, in oorlogstyden.

XL. Van de oorzaaken des vervals der huishoudinge des Turkschen Ryks.
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Ik houde regelregt staande, dat de Koophandel, welken de Franken in Turkye dryven,
voor de huishouding des Turkschen Ryks een passiefhandel, gevolglyk ééne der
voornaamste oorzaaken van deszelfs verval is.
Men behoeft slegts eene vergelyking te maaken tusschen de artikelen, welke uit de
Europische landen naar de Turksche Staaten worden gebragt, en tusschen de geene,
welke zy van Turkye uitvoeren; en men zal zien, dat de Waaren, welke ingevoerd
worden, meestal bestaan in dingen, die eene geringe uitgebreidheid hebben, en egter
op een hoogen prys zyn en dat, in tegendeel, het geen men uitvoert, van groote
uitgebreidheid en geringe kosten is. Daar nu de Kooplieden de middelen niet hebben,
om hunne retour-waaren in kleinere effecten te verzenden; zo doen zy het in groote
maaten, beroovende, op deze wyze, jaarlyks, het land van zeer aanmerkelyke sommen van
baar geld. (*)
Onder het Turksche geld is het beste de bondukly, om dat ze van volkomen goud en van
't gewicht onzer Zechine is; (†) Doch ze is zeer zeldsaam geworden, om dat ze bykans
alle naaf Frankryk zyn gegaan, daar de Kooplieden 'er eenig voordeel by vinden.
Een merkelyke somme gelds gaat voor eene Waar uit, welke boven alle andere groot
voordeel opbrengt. Ik heb 'er tot nu toe geen gewag van gemaakt, om dat deze negotie
tusschen drie verscheide natiën verdeeld is, te weeten de Hollanders, Engelschen en
Venetianen. Dit is de diamant-handel, waarvan men het één jaar door het ander, een
vertier van ééne millioen Reaalen op zyn minst kan rekenen. Zelden willen de
Kooplieden, die daar mede handelen, Retoureffecten ontvangen. Allen zoeken ze gereed
geld, het welk zy, des te schielyker, tot nieuwe Kapitaalen besteeden, om 'er den
omloop van het geld en de winst daarvan des te meer te kunnen vermenigvuldigen. (*)
Zo menigmaal als een Courier van Europische natiën vertrekt, heeft hy veele pakken
gelds by zig. Elk schip, dat afvaart, heeft insgelyks iets. Daar is ook geene wet,
welke den uitvoer van het geld verbiedt. Waaruit men kan afneemen, hoe sterk de
uitvoer van het geld jaarlyks zy.
't Is buiten kyf, hoe meer men de circuleerende massa van geld vermindert, dat 'er
het volk des temeer bylydt, en 's Vorsten Schatkamer des te minder voordeel heeft.
Dit houde ik voor ééne der voornaamste oorzaaken van het verval der Staatshuishoudinge des Ryks. Ik heb, vooraf, reeds van 't gebrek aan bergwerken gehandeld.
De Zilvermynen kunnen by gebrek aan hout, en de Goudmynen wegens gebrek aan menschen
niet bevorderd worden. Dit is de tweede reden, welke de Staatseconomie zeer verzwakt.
De derde oorzaak is het tegenwoordige systema der regeering. Alle magt is in handen
der Gesneedenen, welke eene onbeschryvelyke begeerte naar geld hebben, en 'er zo
weinig van, als maar mogelyk is, onder de menschen laaten komen. Zy blyven gestadig
in het Serail opgeslooten, en bekreunen zig zeer weinig over het Volk. Gevolglyk
blyven de groote sommen, in hunne handen vallende, begraaven, en hebben geenen
invloed op het wezenlyk beloop des Staats. En zo kan 't volk, even als te vooren, de
Keizerlyke lasten onmogelyk betaalen.
Den voornaamsten en doodelyksten schok krygt, eindelyk, de Regeering door zo veele
oorlogen, die de Porte met groot verlies heeft gevoerd. Zelden of noojt maakt ze
zulken buit als voordezen, en welke de voordeeligste bron dezes Ryks was. De
Persiaansche oorlog inzonderheid heeft onmeetbaare sommen verslonden, welke de
inkomsten verre te boven gingen, en de Staats-oeconomie in den naarsten toestand
bragten. Verandert het geluk dezes Ryks niet; dan moet het, gestadig, meer en meer in
de war raaken. Ten minsten zie ik het in zulken staat, dat het zig, zonder eene
geheele omkeering van den tegenwoordigen toestand, bezwaarlyk wêer zal kunnen
herstellen.
Hierdoor kan men een denkbeeld van den ongelukkigen staat der huishoudinge des
Turkschen Ryks vormen, en de reden afneemen, welke het in den tegenwoordigen slegten
toestand hebben gebragt.
(*) Daar gaat, thans, wel ongemeen veel Spaansch, Venetiaansch, Duitsch Keizerlyk, en ander
goud- en zilvergeld naar f??bye: doch 't blyft daar niet, maar gaat 'er slegts door naar
Oostindie.
(†) Dat is, Venetiaansche. Van derzelver Waarde, in myn' tyd, kan men myne beschryving des
Turkschen Ryks ?? XL1. bladz. 521. enz. nazien.
(*) De diamant-handel en uitvoer van het geld nam, in myn tyd, merklyk af, om dat het Turksche
veel slegter was geworden.
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XLI. Van den staat des Oorlogs van het Turksche Ryk in 't algemeen.
Het Turksche Ryk heeft begonnen, zig door de wapenen te versterken, en door dezelve
is het tot dien top van magt gekomen, welke het voor andere Mogendheden geducht
maakte. De stoute en moedige daaden, mitsgaders de byna ongeloovelyke Ongemakken,
welke de Turksche militie heeft uitgestaan, bewyzen ook in de daad, dat ze van
natuure en door oefening ongemeen sterk en dapper was. Maar, dewyl zy, even als alle
menschelyke zaaken, de verandering onderhevig was, begon zy haar eerste aanzien te
verliezen, en de ingesloopene ongeregeldheden hebben haar allengs zo bedorven, dat ze
nu voor haare nabuuren zo geducht niet meer is. Men kan zeggen, dat alle soorten
dezer militie ontaart zyn, en dat, in plaats van de oude Krygstugt, de ondeugden en
spoorloosheden de overhand hebben gekreegen.
Daar zyn by de Turken veele soorten van militie, zo wel by het voetvolk, als by de
ruitery. Tot het voetvolk behooren de Janistaaren, (Jen Ttschjery,} de Thopdschjy, de
Kumbarahdschjy, de Bostandschjy, de Mehterdschjy, de Sferradschjy en de Leventen. Tot
de Ruitery behooren de Spahy, (Sipahy-) de Sfae'yms, de Tymars, de Dschjebehdschjy,
de Sfeghban en de Maklahdschjy. Alle worden ze niet op dezelfde wyze betaald; de
Sfaeyms en Tymars krygen hunne betaaling van de inkomsten der landen, welke de Sultan
hen schenkt, en byna als onze leenen zyn aan te merken. Alle andere worden betaald
uit de Myry, dat is, de Rykskasse.
Daar in alle Vorstendommen de Oorlogs-staat in drie takken wordt verdeeld, te weeten,
Artillery, Militie en Marine, - zal ik nu van elken afzondcrlyk spreeken, ten einde
men een juist denkbeeld kryge, wat de Turken voor eene kunde van hunne magt hebben,
en hoe zy ze gebruiken.

XLII. Van de Thopdschjys en Kumbarahdichjys, de Artillery en het Buskruid.
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De Thopdschjy en Kumbarahdschjy zyn de Artillery-militie; de eersten komen met onze
Bombardeerders, en de anderen met onze werpers van Bomben overeen. De Bevelhebber
over de eersten is de Topdschjy-Baschy, een aanzienlyk ampt, welke over alles heeft
te zeggen, wat tot de Artillery behoort.
Het Opperhoofd der tweeden draagt den naam van Kumbarahdschjy-Baschy, zynde gemeenlyk
een Bassa van twee paardestaarten, doch welke altoos van anderen afhangt.
't Getal der Thopdschjy in het gansche Turksche Ryk beloopt 18000 man, waarvan 6000
in de hoofdstad leggen, en de anderen in de Provinciën verdeeld zyn. Zy worden in
Kamers of Regimenten, gelyk de Janistaaren, verdeeld. Weinigen hunner verstaan de
regte wyze, hoe men met het geschut moet omgaan. 't Ontbreekt hen te eenemaal aan de
Theorie; des doen zy alles naar een zekere ondervinding. Zy weeten de regte lyn niet
naar de Visierkunst te raaken; zy misten in den diameter der Kanonnen boven en ter
zyde; zy kunnen dus ook niet de hoogte des geschuts juist rigten; van de parallele
visier-lyn weeten ze niets. Zy mikken dus alleen met het oog op een avantuur af,
rigtende hun oog naar het laadgat; weshalven ook de Kogels, doorgaans, daar alleen
treffen, waar ze by geval komen. Dit niettemin exereeeren zy zig zomwylen, en door de
gewoonte brengen het eenigen tot eene vaste ondervinding; doch het getal van dezen
zal altoos zeer gering zyn.
De Kumbarahdschjy maaken geene twee duizend mannen uit. Zes honderd daarvan zouden te
Constantinopel zyn; maar hunne Officiers, om de soldy inmiddels te trekken, wagten
gemeenlyk, tot dat de oorlog begint, waarop zy hunne manschap werven. Dit slag van
menschen is dus, natuurlyk, zeer onervaren; en des te meer, wyl ze byna nooit door
hunne Officiers worden geoefend. Zo lang als ik te Constantinopel ben geweest, hebben
ze zig nog niet eens in het werpen van bomben geoefend. Op deze wyze zal dus de
Sultan voor de Kumbarahdschjy altyd menschen betaalen, maar hy zal daar door geene
goede Zoldaaten krygen; en, een oorlog ontstaande, zal het alleen op omkoopingen, op
menigvuldige oefening, of op blinde toevallen aankomen, wanneer door zulke leeden een
meesterstuk zal worden uitgevoerd. Zyn nu zy, die over de Artillery geleid zyn, zo
onkundig; dan verdienen in tegendeel zy, welke by de geschutgieteryen worden
gebruikt, minder berisping.
De geschutgieteryen zyn in dit Ryk in waarheid zo gesteld, dat ze hierin de ervarende
natiën niets toegeeven. Het mengen der metaalen hebben ze tot eene taamelyke
volkomenheid gebragt, en het gieten wordt, mogelyk, met meerder naauwkeurig- en
vaardigheid, dan by ons, verrigt. (*) De eenige fout, die ik aan eenige hunner
Kanonnen heb kunnen bemerken, bestaat in de weinige betrekking ten opzigte der
legging, waar ze de ooren plaatzen. By eenige zyn deze zo ver naar agteren, dat ze
vóór een al te groot overwigt hebben. Des moet 't voorste overwigt de werking
voortbrengen, dat de Kanonnen ten nadeele der affuiten zelve overslaan, waar door de
schooten, natuurlyker wyze, zeer onzeker worden.
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Het Tin, dat men daarby gebruikt, komt uit Engeland, en dit is een artikel, 't welk
niet alleen uit 's Keizers kasse, maar ook uit den Staat zelv', jaarlyks, zeer veel
geld in vreemde Staaten brengt. De beroemde mortieren hebben mede het gebrek, dat ze
veel korter zyn, dan de onze; wanneer men ze dus, inzonderheid op schepen, vooral
onderden wind, gebruikt; dan moet zulks, ten aanzien van het vuur, met veel gevaar
gepaard gaan. Behalven de oorlogsschepen, welke nogtans met voordagt zo gebouwd zyn,
om van zulke kanonnen gebruik te maaken, bedienen ze zig van dezelve in de Zeekasteelen, en voornaamlyk in de Kasteelen Sefto en Abido, die men gemeenlyk de
Dardanellen noemt. Zy worden daar op balken geplant, en zyn zo gesteld, dat ze altyd
onbeweeglyk staan, en horizontaal met het water treffen. Ik heb 'er 32 in het Kasteel
van Afiey en 28 in dat van Europa geteld.
By gelegenheid der Artillery moet ik mede iets van 't buskruid melden. Zo 't niet
volkomener is, het evenaart egter 't onze. Doch by deszelfs toebereiding grypen zulke
bedriegeryen stand, welke, volgens de ondervinding en eene naauwkeurige vergelyking,
hieromtrent gemaakt, in onze landen gansch geene plaats kunnen hebben. De
buskruidmaakers vermeerderen hier steeds, by de menging, de deelen van koolen en
zwavel, maar neemen 'er minder salpeter toe, welke egter een der voornaamste
ingrediënten is. Dezen gebruiken zy tot hun eigen voordeel, en bedriegen in het werk.
Volgens de laatste verandering moet het buskruid van 5?? aas zyn. Op elk aas, dat is,
op elk 5: gedeelte van Salpeter wordt één gedeelte van koolen, en één van zwavel
gerekend. Maar nu is my door menschen, die 'er eene naauwkeurige proef van hebben
genomen, verzekerd, dat tot elk 7?- pond niet eens 5 volkome ponden salpeter worden
genomen, daar het nogtans 5-? pond moest wezen. Niettegenstaande dit vuil bedrog, is
het buskruid egter goed bewerkt, en wordt zo wél bewaard, dat, zo het al niet de
werking van het onze te boven gaat, dezelve nogtans evenaart.
De Affuiten by de Artillery worden van Eikenhout gemaakt, maar zyn in het geheel niet
fraai bewerkt. Het yzer-beslag komt 'er niet mede overeen, en dit is de reden, dat
hunne artillery wagens, gemeenlyk, niet lang duuren. Wat de figuur betreft, zo komen
zo wel de Zee-, als land- en veiling-kanonnen met de onze overëen.
Maar wat betreft de geschutgieteryen zelve; hiervan kan ik niets zeggen, om dat 't
geen' vreemdeling wordt toegestaan, daarin te gaan. Anders is het een zeer pragtig
gebouw, geheel van steen, en met 17 Koepels, met lood overdekt, voorzien. De ruimte
van buiten wysse aan, dat 'er van binnen talryke werkplaatzen moeten zyn. In de buurt
derzelve zyn zeer ruime magazynen aangelegd, om de ligtste stukken te bewaaren; de
zwaarste dienen tot sieraad der straat ter zyde, en voor het groote plein voor de
gietery aan den oever der Zee. Het staat tegen over 't Serail in eene straat, naby
Galata en Pera, die daarom den naam Thopchaneh naar de geschutgietery heeft
gekreegen, In de nabuurschap is het Paleis van den Thopdschjy-Baschy, die altoos eene
talryke wagt van menschen van zyn beroep heeft.
(*) Businello meent de Venetiaanen alleen, en dan heeft hy volkomen gelyk.

XLIII. Van de Zeemagt in 't algemeen, en de bedieningen by dezelve.
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Niets is in het Turksche Ryk in een grooter verval, dan de Zeemagt. Voordezen
verscheenen zeer talryke vlooten in Zee; maar na den oorlog van Candia, welken de
Porte 25 jaaren met de Republiek Venetië heeft gevoerd, is dit Ryk ter Zee zo
verzwakt, dat 'er nooit meer eene vloot is verscheenen, welke zelfs maar een derde
gedeelte van schepen, in vergelyking der vlooten van vroegere tyden, uitmaakt. Het
zwaar en gestadig verlies in dien oorlog is by de Turken van die werkinge geweest,
dat ze nog altyd vast gelooven, God heeft 't land voor hen, maar de Zee voor de
Christenen bestemd.
Van dien tyd af is hunne lust tot Zeezaaken merklyk verflaauwd, en schoon zy hunne
magt ter Zee, by gelegenheid van den laatsten oorlog met de Venetiaanen, wêer
eenigzins versterkten, zyn zy egter, na den vrede, bykans geheel van gedagten
veranderd. Hiertoe hebben de aanhoudende en langduurige ongelukkige oorlogen tegen
Rusland en Persië mede het hunne toegebragt. Want in dezelve hebben zy zo veele
kosten moeten doen, dat ze byna in de onmogelykheid wierden gebragt, om die goed te
maaken, welke tot eene vloot gevorderd worden. Hunne Zeemagt is thans zo zwak, dat ze
niet alleen, naauwlyks, zo veele Zeeën, Kusten en afgezonderde Ryken, in welker bezit
de Porte is, kunnen beschermen, maar dat zelfs niet eens de noodige bedieningen ter
Zee op de schepen en galeijen welvoegelyk kunnen vervuld worden; en men ziet byna
alle jaaren, dat of niemand, die zulk eene bediening heeft, uit de haven gaat, of, zo
hy al uitvaart, geen één schip agterlaat. Thans heeft dit Ryk slegts elf Galeijen, en
elf deels schepen, deels Caravellen. Ik tel in deze haven niet meer dan twaalf reeds
oude ontakelde schepen, die geen' dienst meer kunnen doen.
De bedieningen ter Zee zyn bykans alle gegeeven aan mannen, die in Zeezaaken heel
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onkundig zyn. De opperste Bevelhebber der Zeemagt, te weeten de Kapitein-Bassa, is
één van 's Ryks aanzienlykste perzoonen. De tegenwoordige is van eene hooge geboorte,
stamt af van verscheide Bassas, en is door zyne Gemaalin met de Keizerlyke Familie
verwandt. Maar hy ïs in Zeezaaken heel onbedreeven, merkende de Zeevaart nooit als
zyn beroep aan. Van denzelfden stempel zyn dé laagere Bevelhebbers. Op de schepen zyn
drie Officiers-ampten. Het eerste is de Kapitein der Schepen, - het tweede de
Patrona, overéénkomende met onzen (Venetiaanschen} Admiraal; en het derde 't
Koninglyke, instemmende met onze (Venetiaansche) Patrona. Elk schip heeft zyn'
Kapitein, Luitenant, en 10 Officieren, de Stuurlieden mede gerekend, en Matroozen.
De Terschaneh-Emyny commandeert, in afwezenheid van den Kapitein-Bassa, de kleine
vloot, en is zo veel, als onze (Venetiaansche) Proveditor d'Armaia. De Bevelhebbers
over de Galeijen draagen den naam van Begh; zy zyn bykans allen ryk, Zoonen van
Edellieden, en meestal Bassas van twee Paardestaarten, welken men, ter onderhouding
hunner eige Galeijen, de inkomsten van zekere landen toelegt, of het bewind over
Metelino, Rhodus, Chio en andere eilanden opdraagt. De Sultan schenkt hen de gansche
Galey, geevende hen nog eenig geld ter uitrusting; maar al het andere is voor
rekening van den Begh. Deze uitgaaven worden hen, door de inkomsten der
Stadhouderschappen, ryklyk vergoed, welke de Porte hen laat genieten; en de oudsten
hunner worden, gemeenlyk, allengs tot de rykste Stadhouderschappen bevorderd.
De Turken bedienen zig mede van Barken en andere kleine vaartuigen, welke zy
Kantschabasz noemen, en men met onze Brigantynen kan vergelyken. Men gebruikt ze tot
schielyke verzendingen wegens de ondiepten, die aan alle Kusten der zwarte en witte
Zee zyn. Deze staan onder den Menexis-Bey (*) of Sfer-Askjir der Barken, welken men,
op de beste eilanden van den Archipel, de voornaamste inkomsten toelegd.
De Bevelhebbers by de Vloot der Galeijen gaan boven de anderen, die het bevel op de
schepen voeren. (†) Eene oude gewoonte en eene zekere hoogagting, welke men voor de
Beghs, uit hoofde van hunne afkomst en hunnen rykdom heeft, maakt, dat ze den
voorrang hunner bedieningen staande houden.
(*) Dit moet welligt wezen Ghemy-Begh, Hoofd der Schepen; want anders heeft het woord, in den
text staande, geen' Zin.
(†) Myn Italiaansch handschrift zegt: hebben denzelfden rang.

XLIV. Van de soorten van schepen, en hunne uitrusting.
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Drie verscheide soorten van schepen worden by de Turksche vloot gebruikt: schepen van
drie verdekken, de Sultana en de Karveel, De langte der schepen van drie verdekken,
van den langen grondbalk af gerekend, bedraagt 62 ellen. De El dezes Arsenaals heeft
2 en een half geometrische voeten, het welk de helft onzer schrede is. Elk dezer
schepen heeft 106 metaalen stukken Kanon: te weeten op het eerste verdek ?? 15
poorten aan elke zyde, enkel stukken van 50 ponden; op het tweede verdek ook in 15
poorten stukken van 30 ponden; op het derde verdek, in 14 poorten, stukken van 30
ponden; op de voorsteven in 7 poorten, stukken van 14 ponden 5 op de agtersteven twee
voor stukken van 14 ponden, en twee veldslangen tot 30 ponden; welke te zamen 106
stukken uitmaaken.
Om dit zwaar lighaam eene grootere snelheid te geeven, zo hebben zy het met hooge
masten en touwerken voorzien, welke veel grootere zeilen, dan naar gewoonte, kunnen
voeren. Doch deze schepen hebben by Zeelieden hun aanzien verlooren, om dat men ze,
zonder een sterken en heftigen wind, niet kan wenden. De uitrusting dezer schepen, in
oorlogstyden, bedraagt 1200 Leventi, en 100 Grieksche matroozen. Leventi zyn de
Zeezoldaaten, meestal jonge Grieken, waarvan veelen de Zeevaart op Koopvaardy- of
roofschepen hebben geleerd. Hunne gagie is op zes maanden tot zestig Reaalen bepaald,
waarop gemeenlyk de schepen worden ontwapend; alsdan krygen zy hun afscheid, gaande
in den winter na hunne eigen huizen, om daar van de geleeden ongemakken uit te
rusten. Behalven dat geld krygen ze ook nog, tot hun dagelyksch onderhoud, een zekere
portie ryst, pekelvleesch, boter, erweten en boonen, beneffens andere kleinigheden,
waarmede zy heel wel tevreden zyn. Doch wat hen tot zo lastige Zeediensten meest
beweegt, is de hoop tot bevordering, of een pensioen voor al hun Leeven, het welke
zy, naar maate van beweezen diensten, krygen. Vóór dat ze aan boord gaan, betaald men
hen de drie maanden gagie vooruit, en wêer t' huiskomende krygen zy de andere helft.
De grondbalk der Sultana is 54 Ellen lang. Eenige hebben 13, veele 14, en de meeste
15 geschutgaten: en elke heeft op het eerste verdek stukken van 50, op het tweede
verdek van 30, op de voorsteven van 12, op de agterste van twee stukken van 12, en
twee veldslangen van 30 ponden. Elke Sultana heeft dus omtrent 66 stukken, 800
Leventi, en 50 Grieksche Matroozen. De Caravellen (Karveelen) hebben by den grondbalk
de langte van 40 Ellen en komen byna met onze Fregatten overeen. Zy hebben 36 tot 48
stukken, 200 Leventi, en 30 Grieken.
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XLV. Van de wyze, hoe de schepen worden gebouwd.
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De Scheepsbouwmeesters, welke de Turksche schepen bouwen, zyn meestal Grieken uit den
Archipel. Hoewel het hen aan alle Theorie ontbreekt, en zy alles alleen naar eene
zekere ondervinding bewerken; bouwen zy egter de schepen met zo juiste afmeetingen,
dat de Turksche schepen in de proportie en fraaiheid de beroemdste schepen van andere
natiën niets toegeeven. De kromhouten en het geheel gestel, dat onder water gaat, is
van eiken hout; het bovendeel van dennen hout; het welk ze ligter maakt, en in een
gevegt ook minder verlies van menschen veroorzaakt, om dat het dennenhout minder
splintert, dan het eiken hout. De uiterste dwarsbalken aan den agtersteven, en de
Argana (*), zyn van olmenhout; en de buiten-deelen zyn met die van binnen door sterke
houte pinnen verëenigd, om ze duurzaam te maaken. Zo moesten ten minsten de schepen,
ten opzigte van de verscheide soorten van hout, zyn gebouwd.
Doch dit is zo niet, maar de boosheid en winzugt der menschen, welke daarby worden
gebruikt, verandert en verwart alles. Men laat 'er slaaven aan werken. Ik heb van
eenigen onzer landsgenooten gehoord, welke, ten tyde hunner slaaverny, by den
scheepsbouw wierden gebruikt, dat ze het zwakke met het sterke hout met voordagt
vermengen, om het gestel minder duurzaam te maaken, waartoe hen een zekere
Godsdienst-yver beweegt, naar welken zy 'er op uit zyn, om den vyanden, zo veel
mogelyk is, schade toe te brengen. Hierby komt, voorts, nog de gierigheid, om dat men
overal, waar 't noodig is, het hout niet met nagels verëenigt; aan veele plaatzen
gebruikt men slegts zwakke houten pinnen, om gelegenheid te hebben, de yzeren bouten
te ontvreemden. De perzoonen, over den scheepsbouw gesteld, verstaan zig met de
slaaven, deelen de noodwendigheden en het voordeel zamen, veröorzaakende hierdoor het
Ryk een ongemeen nadeel. Dit is de reden, dat de Turksche schepen zo ligt bersten en
aan stukken stooten, en het niet half zo lang houden, als de onze. Tot een bewys
hiervan kan dienen, dat van de schepen, in den laatsten oorlog gebouwd, geen één meer
dienst kan doen. Deze vuile wyze van bouwen maakt ook, dat ze van binnen niet fraai
zyn.
?? de buiten-huid zyn planken van dennen, eiken, en andere' soorten van boomen
onderling verëenigd, waar door niet slegts de sterkte van het vaartuig zelf verzwakt
wordt, maar ook het uiterlyk aanzien des schips veel verliest. De Masten bestaan uit
verscheide stukken, welke men met yzeren banden zamen verëenigd, welke manier ik voor
beter, dan de onze houde, ten minsten daarin, dat men ze, by zekere toevallen, ligter
wêer kan herstellen.
De Zeilen kunnen niet fraajer wezen. Zy zyn alle van fyne boomwolle stof, vatten den
wind ligt, en eischen veel minder volk, dan onze zeilen. Het touwwerk kon niet
slegter wezen, 't zy dit of van de slegte keuze van den hennip, of van de
onbekwaamheid in 't bewerken komt. Alle hunne touwen zyn veel grover, dan de onze,
gevolglyk onbekwaamer, en duuren niet half zo lang, als de onze.
Men is ongemeen gesteld op het teer en, en by elke reis worden de schepen eens
geteerd, het welk zomwylen in een tusschentyd gedaan wordt, om de schepen voor nadeel
te bewaaren, en ze sneller te doen zeilen.
(*) Myn handschrift maakt het twyfelagtig, of het niet Argine, en dus het scheepsboord, moet
betekenen.

XLVI. Van het Tuighuis te Constantinopel.
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Het Tuighuis te Constantinopel legt over de haven aan den oever van de stad, juist
ter plaatze, waar de haven een' zeeboezem uitmaakt. Een gedeelte daarvan dient voor
de groote, een ander voor de kleine schepen. Tot het bouwen van schepen zyn veele
lootzen opgeregt, maar de scheepsbouwmeesters bouwen de schepen, of uit gewoonte of
om 't gemak, altoos in de open lugt. De Galeijen en andere kleine vaartuigen worden
onder lootzen, op eene byzondere hiertoe bestemde plaats, gebouwd. Daar zyn veele
magazynen, waarin men de tot den scheepsbouw noodige dingen bewaart. De geheele
omtrek van eene (Italiaansche) my?? is met muuren omringd, om het tegen brand en
dieveryen te beveiligen. Dit niettemin ontstond 'er, vóór eenige maanden, brand in
het grootste en rykste Magazyn; dit bestond wêer uit 24 Magazynen; het was geheel van
steen gebouwd, en met lood overdekt: alles verbrandde, en veroorzaakte een schade van
eenige millioenen. Doch dit gebouw wierd, binnen weinige maanden, veel vaster en
fraajer, dan te vooren, wêer hersteld; maar het zal zo gemakkelyk niet vallen, de
verloren bouwstoffen in den voorigen overvloed wêer te herstellen. Want het zal
groote kosten en eene lange reeks van jaaren vorderen, tot dat alles wêer in staat
gebragt wordt. De Kapitein Bassa woont in een Paleis in het Arsenaal, en heeft 'er
het eerste opzigt en bevel over. Wanneer die afwezend is, dan woont 'er de
Terschaneh-Emyny of Opper-opziener over de vloot in, welke na den Kapitein-Bassa de
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opperste Amptenaar is.
Dit Tuighuis is dus een toereikend en wél geregeld gebouw, om talryke vlooten uit te
rusten. 't Ontbreekt niet aan bekwaame Opper-bouwmeesters, en Scheepstimmerlieden zyn
'er genoeg. Men heeft hout in overvloed; en, omdat het slegts uit den naby zynde
Zeeboezem wordt aangebragt, zo is ook het Transport gemakkelyk. Daar is geen gebrek
aan yzerwerk, en uit den ganschen Archipel krygt men doek genoeg voor zeilen. Het kan
niet aan Matroozen ontbreeken, om dat de Kayken-vaarders uit de stad, en zo veele
lieden, die op veele duizende Kaiken in de zwarte Zee, aan de oevers der
middelandsche Zee, en in zo veele byzondere Provinciën vaaren, matroozen genoeg
kunnen leveren, om de talrykste vlooten te bemannen.
Niettegenstaande dit groot gemak, welke de natuur en legginge des lands, mitsgaders
de ongemeene uitgestrektheid des Ryks aanbiedt, is de Zeestaat in verval, en de vloot
bestaat uit het gering getal van schepen, die ik boven gemeld heb. Men bouwd thans
twee schepen in deze haven, en zeven andere in de Tuighuizen van Metelino en Sinope,
alwaar men mede fraaje schepen bouwt. Doch de geringe bezolding, welke over 't
algemeen de oorzaak van het verval des Zeestaats is, maakt ook, dat deze byzondere
werken langzaam voortgaan. Om deze stof te eindigen, blyft my niets overig, dan dat
ik nog toone, hoe aanzienlyk de hulp zy, welke de Porte, in tyd van oorlog, van haare
Bondgenooten krygt.

XLVII. Van de Bondgenooten der Turken ter Zee.
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In een' tyd van oorlog krygt de Porte aanmerkelyke hulp, ter versterkinge haarer
vloot. De hulpbenden komen van twee zyden; van de Cantons van Barbarye, en van Kairo.
De Bondgenooten van Barbarye kunnen tien schepen leveren, te weeten Algiers vier,
Tunis drie, en Tripoli drie. Daar deze schepen met talryke en ervaren lieden zyn
bemand, om dat ze by de Zeeroovery als worden opgevoed; zo kunnen ze in een' Zeeslag
goede diensten doen. Zy zyn ook, wegens hunne vaardigheid, tot het kruissen, ter
verhinderinge van toevoer, en ter bewaakinge der Kusten zeer nuttig.
Nog talryker en aanzienlyker is de hulp van schepen, die Kairo levert. Men telt 'er
gezamenlyk 24, welke in oorlogstyd de Porte dienen; doorgaans noemt men ze
Kairinische (of wel Alexandrynsche). In vredes-tyden dienen zy als Koopvaardyschepen,
en behooren aan byzondere Kooplieden van Kairo. Het was een goede inval van de
Visiers, die deze versterking bedagten, en daar door de Maltheser-ridders hinderden,
dat ze niet meer zo veele Kaïken en andere kleine schepen konden wegneemen, met welke
men toen den ryken Egyptischen handel, met zo groot gevaar, dreef. Zy verpligtten
daarom de Kooplieden, zig onderling te vereenigen, en, wie 't niet kon, dien hielpen
zy; waar door zy het in weinig tyds zo verre bragten, dat privaat-perzoonen veilig
handel konden dryven. Maar nog grooter was het voordeel voor het Ryk zelf, wegens den
dienst, dien ze by voorvallende gelegenheid kunnen doen. In grootte evenaaren zy de
Sultane, maar noch het maakzel, noch de gedaante is zo fraai. In oorlogstyden voeren
ze 50 stukken, en zes honderd Kairiners van de allerdappere heden, die in het
Turksche Ryk leeven.
Hieruit kan men zien, hoe zeer de Turksche Zeestaat in verval is. Men kan niet
ontkennen, dat, by zekere gelegenheden, hem nog meer sterkte kan gegeeven worden,
waardoor de Turksche vloot alleszins aanzienlyk konde worden. Zelfs by het
tegenwoordige verval zoude hy, nogtans, uit 45 schepen van linie, te weeten elf van
het Ryk, 24 van Kairo, en 10 van de Barbaarsche Kust bestaan.

XLVIII. Van de Janitsaaren. (*)
Onder alle de Turksche Militie zyn de Janitsaaren de voornaamsten. In dit Ryk zyn ze
dezelfden, als onder de Roomsche Keizers de Praetorianen. Hun Stigter was Murad I.
Maar volgens 't eerste ontwerp zouden 'er slegts zeven duizend man zyn. Hy nam 'er
enkel Christen-kinders toe, en zelfs in laatere tyden gingen Officiers in de dorpen
rond, om de sterkste jonge lieden uit te zoeken. Zy rukten ze uit de handen hunner
Ouderen, voedden ze in den Turkschen Godsdienst op, en maakten hen tot dezen dienst
bekwaam. Doch van deze wreede gewoonte heeft men thans afgezien, en de Janistaaren
worden naar de willekeur der Officiers geworven. Honderd twee en zeatig Kamers of
Regimenten maaken, voor tegenwoordig, het gansche Corps Janistaaren des Turkschen
Ryks uit. Elk Regiment moest uit 1000 koppen bestaan; maar thans maaken zy, 't één
door het andere gerekend, pas 500 uit. Omtrent dertig duizend zyn 'er in deze
Hoofdstad; de andere zyn in de Provinciën verdeeld. In hunne Kamers leeven zy met de
grootste geregeld- en strengheid. Daar mag geen vrouwsperzoon binnen komen; men mag
hen geen' wyn brengen; geschillen en alle onbescheidenheid zyn verboden, en alles
wordt stipt waargenomen.
Elke Kamer heeft haaren Oda-Baschy of Oversten, haaren Schatmeester, Vaandrig en Kok.
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Behalven de Soldy krygen ze van den Vorst nog in de Kamers zelfs hun onderhoud. De
Gagie begint met één Asper 's daags, en klimt naar maate van de jaaren en verdienden.
Voor 't overige is dit eene Militie, van welke men met recht kan zeggen, dat ze nog
voor het gevoel van Eer vatbaar is. Want 't is niet mogelyk, dat iemand geduld wierd,
die slegts den minsten diefstal had begaan, of met een allemans-hoer getrouwd ware,
het welk onze Militie zo zeer ontëert. Zy hebben veele voorregten, en worden met zulk
eene agting aangezien, dat zig de Sultan zelf in ééne der Kamers, met de bepaalde
somme van 7 Aspers 's daags, laat inschryven. De verëeniging, onder deze Regimenten
heerschende, maakt hen Eerwaardig, en voor den Sultan zelv' geducht, welke wel ziet,
dat zyne eige behoudenis van hen afhangt.
In de Provinciën hebben de Janistaaren, in elke haar byzonder Opperhoofd, 't bevel
voerende over alle Janistaaren, die in de Provincie zyn. Hunne wapenen zyn een
snaphaan en een sabel. Zy vegten zonder orde, niet weetende, wat militaire oefeningen
zyn. In vredes-tyd worden ze nergens in geoefend, dan in het schieten naar het doel,
en in de lighaamssterkte, ten einde hun lighaam des te vaardiger werde. Doch voor
tegenwoordig bezitten zy die vlug- en dapperheid niet meer, welke zy eertyds bezaten.
De gierig- en agteloosheid hunner Officieren hebben gemaakt, dat de oude Krygstugt
verviel, en dat jonge Knaapen en onnutte lieden onder hen zyn ingesloopen.
Tien aanzienlyke ampten worden steeds door perzoonen dezer militie bekleed. De eerste
is de Aga der Janistaaren, welke hun commandeerende Generaal is, en altyd uit de
Keizerlyke Kamer des Serails wordt gekoozen. De tweede is de Kul-Kjetchuda, of hun
Generaal-luitenant}, de derde is de Sfegkban-Baschy, de opziender der honden, by eene
zo genoemde Janistaaren-kamer; de vierde, de Thurnadschy-Baschy, die het opzigt over
de Kraanvogels des Grooten Heers heeft. De vyfde is de Sfansznndschy Baschy, het
Hoofd der geenen, welke de doggen tot des Sultans Stierenjagt bewaaken; de zesde, de
Sagardschy-Baschy, hebbende het opzigt over de Brakken. De zevende is de SolackBaschy, of Kapitein over de boogschutters, het bevel voerende over de Janistaaren,
die met bogen zyn gewapend. De agtste is de S??u-Baschy, het Hoofd der Sergeanten,
welke, by openbaare plegtigheden, ter zyde van het paard des Grooten Heers gaan. De
negende is de Peigk-Baschy, welke het bevel voert over de loopers des Grooten Heers;
en de laatste is de Muhdhir-Jga, of het Hoofd der Sergeanten van de militie der
Janistaaren. (*)
(*) Jen-Tytschjery, dat is, nieuwe Militie. Doch ik heb Janistaaren, overal, laaten staan, om
dat wy door, gaans aan dit woord gewend zyn.
(*) De van Honden en Kraanvogels ontleende Titels dienen hier, om zekere Kamers of hoopen der
Janitsaaren van andere te onderscheiden.

XLIX. Van de Mehterdschys, Bostandschys, Sferradsch en de Leventi.

17505

17510

17515

17520

17525

Na de Janitsaaren zyn, onder de Infanterie, de voornaamsten de Thopdschy en
Kumbarahdschy. Doch, van deze reeds vooraf § 42. gesproken hebbende, agte ik niet
noodig, my hier in 't breede by hen op te houden; en van de andere militie der
Leventi heb ik boven § 44. gesproken, toen ik van de schepen enz. handelde. Hier zal
ik 'er alleen nog by voegen, dat ook deze Militie haare Kamers heeft, maar zy leeft
niet naar die schikking en met die strengheid, als de Janistaaren in hunne Kamers
leeven. 't Getal dezer Zee-zoldaaten kan niet worden bepaald, om dat het afhangt van
't getal der schepen, welke het Ryk toegerust moet houden. Zy staat geheel onder den
Kapitein Bassa, en maakt de wagt van 't Tuighuis uit.
Van de Bostandschy heb ik boven mede gesproken, toen ik § 12 en 14. van de Wagt des
Serails handelde. Ik zeide toen, dat twee duizend van hen de eerste buiten-wagt
uitmaaken, voegende daarby, waarin hun werk bestaat. Maar in oorlogstyd, wanneer de
Sultan te veld trekt, maaken zy een soort van Militie uit, welke men tot 12 duizend
man vermeerderd; zy houden de wagt rondom de tent van den Grooten Heer.
De Mehterdschy zyn een soort van militie, welke niet wel by de Hoven van andere
Vorsten wordt gevonden. Hun werk is, eene legerplaats af te steeken, tenten op te
slaan, deze af te breeken, en in geval van optogt ze te vervoeren, 't Is
ongeloovelyk, hoe schielyk deze menschen eene groote tent oprigten, in eenige
oogenblikken ze wêer inpakken, en op hunne lastdieren laaden. Deze militie houde ik
voor eene zeer nutte instelling, voor de Oeconomie zo wel, als goede orde. Daar dit
hunne eenige pligt is; zo zorgen zy voor de behoudenis der tenten, welke elken Vorst
veel gelds kosten. Zy maaken ook in de legerstede zulk een geregelde schikking, dat
elk ligt vindt, wat hem noodig is; en alles is zo ingerigt, dat elk een, zonder
verwarring, het zyne doen, en 't voordeel hebben kan, dat in een leger mogelyk is. 't
Getal dezer militie zal omtrent zes duizend man bedraagen. Hun Opperhoofd draagt den
naam van Mehterdschy-Baschy, een voornaam en aanzienlyk ampt, van 't welke men,
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gemeenlyk tot dat van een Dschjebehdschjy-Baschy geraakt, zynde één der voornaamste
Commandanten der ruitery.
De Sferradsch zyn een gedeelte dier troepen, welke elk Bassa, naar gelange van de
inkomsten zyns Stadhouderschaps, verpligt is, in het veld te brengen. Hun aantal kan
dus naar de Bassas volkomen worden berekend, en dit zal ik ook doen, wanneer ik de
algemeene berekening der Troepen zal ontwerpen, welke het Turksche Ryk in 't veld kan
brengen. Het werk dezer militie bestaat daarin, dat ze op de bagagie agt geeven; zy
maaken een soort van Corps de reserve uit, en zyn met snaphaanen en sabels, even als
de Janistaaren gewapend.

L. Van de Ruitery der Spahi.
17540

17545
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De Spahi waren, voordezen, in een groot aanzien in het Turksche Ryk. Zy maakten
alleszins het Corps de reserve uit, en dienden den Monarch tot eene wagt. De voorrang
en het aanzien, dat ze genooten, maakte hen zo trots en muitziek, dat ze menigmaal
tegen den perzoon des Vorsten zelv' opstonden. De liefde jegens hen en hun aanzien
veranderde dus in vreeze en haat. Sultan Mahomed III. maakte, op aanraading van den
beroemden Visier, Kiuperli??, gebruik van de geschillen dezer militie met de
Janistaaren, en vondt gelegenheid, haar te vernederen, terwyl hy haare voornaamste
Bevelhebbers aan zynen haat opofferde. Op deze wyze wierd ze by de gansche natie
gehaat en veragtelyk, en daar is nu geen vooruitzigt meer, dat ze zig, ooit, wêer in
het voorige aanzien zullen brengen.
Deze militie wordt, naar de verscheide wyze van betaaling, tweezins beschouwd. De
aanzienlyksten zyn de Sae'yms en Tymarioten, welke hunne Soldy uit de inkomsten der
landen, hen als een leen toegeweezen, trekken. De andere soort wordt betaald uit de
Rykskasse, en dit zyn de eigenlyk zo genoemde Spahi, van welken ik hier spreeke. Hun
Corps is 12 duizend mannen sterk; en deze worden in twee onderscheide klassen
verdeeld. De oudsten, een geel vendel hebbende, draagen den naam van Silahdari, dat
is, Zwaarddraagersde, laateren, welke een rood vendel hebben, worden genoemd SpahyOglan, dat is, dienaaren der Spahi.
Hoewel nu deze, volgens hunne stigtingen hunnen naam, op de eersten volgen; hebben zy
egter op marschen den voorrang boven hen, als een byzondere gunst, om dat zy onder
Sultan Mahomed II. eenen veldslag hervat, en eene volkome overwinning hebben behaald,
na dat de Spahi der vroegere klasse de vlugt reeds hadden genomen. Het Opperhoofd
dezer militie draagt den naam van Spahilar-Agafy, zynde de eerste Generaal by de
ruitery.
Zy draagen een lang zwaard met een zeer breede kling, pistoolen en een karabyn. Doch
veelen, en vooral die uit Asië, bedienen zig van een spies, boog en pylen. Dit is
eene militie, welke met geen schietgewêer kan omgaan; maar tot het houwen met den
Sabel in de vuist zyn ze zeer goed: de Spahi uit Asië zyn ook beter bereeden, dan de
Europische; maar deze zyn veel dapperer, dan geene.
Hunne gagie verschilt, naar maate van de meer of minder ryke Kamers, door welke zy
worden betaald. Over het algemeen is hunne minste soldy 12 aspers 's daags, maar kan
tot 100 klimmen; doch in dit geval wordt gevorderd, dat een Zoldaat zig in den oorlog
byzonder heeft gekweeten. De Zoonen der Spahi hebben het voorrecht, dat ze zig onder
de Spahi kunnen laaten inschryven, wanneer ze willen; doch hunne gagie kan niet
hooger, dan 13 aspers 's daags klimmen, terwyl den Vader daarentegen zo veel wordt
afgetrokken; gevolglyk heeft dit voorrecht geen ander voordeel, dan dat men zekerheid
heeft, van in dienst te worden genomen.
Behalven deze twee soorten van Spahi worden, in geval van nood, nog vier andere
soorten geworven, welke zig door de kleuren hunner vendels onderscheiden, en 'er ook
hunnen byzonderen naam van krygen. De eerste soort heeft een witte en roode; de
tweede een witte en geele; de derde een groene, en de laatste eene heel witte kleur,
't Getal dezer vier soorten van Spahi kan men niet bepaalen; want het hangt af van de
omstandigheden der noodzaaklykheid, maar nog meer van den Wil der onderdaanen, naar
gelange zig deze tot dit Corps willen laaten werven.

LI. Van de Sae'yms en Tymarioten.
17585

17590

Deze beide worden onder de Spahi begreepen, en maaken het grootste getal van de
Ruitery des Turkschen Ryks uit. Zy trekken hunne Gagie uit de landen, hen als een
leen toegelegd; weshalven de militie der Sae'yms en Tymarroten de Turksche leenmilitie is. De verscheidenheid hunner benaaminge bestaat in 't onderscheid der
inkomsten, vermits de geringste inkomsten der Sae'yms 's jaars 20 duizend Aspers
bedraagen, en tot 100 duizend klimmen; daar voor het tegendeel de geringste inkomsten
der Tymarioten 's jaars zes duizend Aspers bedraagen, en tot 19 duizend 9 honderd en
99 klimmen. Doch onder de Tymarioten zyn twee klassen. De ééne ontvangt van den
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Sultan opene brieven wegens haare landen, en deze hebben de vooraf gemelde inkomsten
van zes duizend Aspers 's jaars op zyn minst, en van 19 duizend, 9 honderd en 99 op
zyn hoogst. De anderen krygen hunne opene brieven alleen van de Stadhouders der
Provinciën hebbende op zyn minst drie duizend Aspers 's jaars, en op zyn hoogst zes
duizend.
De Sae'yims zyn verpligt, tegen elke vyf duizend Aspers inkomsten, die ze bezitten,
één' Ruiter voor het leger te leveren; en de Tymarioten moeten tegen elke vyf duizend
Aspers inkomsten insgelyks een' man te paard leveren. Doch de Sae'yms moeten grootere
kosten, ten opzigte der Èquipagie, maaken, als welke by hen, doorgaans, pragtiger en
kostelyker moet wezen, dan de uitrusting der Tymarioten. Deze gansche militie wordt
verdeeld in Regimenten, welke aan haar hoofd een' Oversten hebben. Deze Oversten
staan onder een' Sandschjak, en deze staat onder een' Beghler-Begh.
Om stipt te berekenen, hoe veel ruiters de militie der Sae'yms en Tymarioten
uitmaaken, moet men opmerken, dat een Sae'ym niet minder, dan vier man te paard, en
op zyn hoogst 20 met zig in den oorlog kan brengen; maar een Tymariot kan niet
minder, dan een', en ten hoogsten zes man hebben. Doch het is zeker, dat deze leenmilitie niet altoos marschvaardig is; en, wanneer zy al marcheeren, dan brengen ze
niet altyd zo veele lieden mede, als de Keizerlyke wetten eischen.
Om nu de waarschynlykste berekening van hen te leveren, zo als ik ze van verscheide
perzoonen heb gekreegen, welke, by verscheide gelegenheden, deze militie by de Armeen
hebben gezien; zo kan ik rekenen, dat door malkander gerekend, een Sae'ym vier man,
en een Tymariot twee levert. Naar deze proportie wil ik eene lyst van alle Saé'yms en
Tymarioten ontwerpen, welke in het Turksche Ryk zyn, en hierdoor zeer waarschynlyk
hun getal bepaalen.
In het Stadhouderschap van Natolie zyn 295 Saé'yms en 7740 Tymarioten, het welk
bedraagt voor de eersten
1180 Ruiters
anderen
15480
in alles — —
16660
Toen de Zetel des Turkschen Ryks te Bursa, ten gevolglyk Natolie eene aan de
Christenen; aangrenzende Provincie was, leverde het tot 't leger dertig duizend
ruiters; maar het Turksche Ryk zyne veroveringen verder uitbreidende, en gevolglyk
met de uitbreiding der landen ook de bevolking toeneemende, welke toen slegts tot
Natolie bepaald was; zo levert deze Provincie thans alleen de boven gemelde somme.
In Carmanië zyn 73 Saé'yms en 2165 Tymarioten.
De eersten stellen
292 Ruiters
de anderen
4330
In het geheel. — —
4522
Diarbekir heeft 106 Saé'yms en 540 Tymarioten.
De eersten leveren
424 ruiters
de anderen
1080
In het geheel — —
1504
Damascus heeft 128 Saé'yms en 873 Tymarioten.
Geenen stellen
512 ruiters
dezen
1746 ——
In alles - —
2258
Sivas heeft 108 Saé'yms en 3029 Tymarioten.
De eersten stellen
432 ruiters
de laatsten
6058
Geheel - 6490
Erzerum heeft 122 Saéyms en 5548 Tymarioten.
De eersten leveren
488 ruiters
de laatsten
11096
In het geheel —
11584
Van heeft 185 Saé'yms, en 826? Tymarioten.
Geenen stellen
740 ruiters
dezen
1652
In alles -—
2392
Idin heeft 110 Saé'yms, en 4325 Tymarioten,
geenen stellen
440 ruiters
dezen
8650 In alles — —
9090
Musul heeft 27 Saéyms, en 512 Tymarioten.
Geenen stellen
108 ruiters
dezen
1024
Geheel — —
1132
Tripoli in Syrië heeft 63 Saé'yms, en 500 Tymarioten.
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Geenen leveren
552 ruiters
Dezen
1140
In het geheel —
1392
Urfa heeft 60 Saé'yms, en 666 Tymarioten,
De eersten stellen
240 ruiters
de laatsten
1332 ruiters
In het geheel —
1572
Trebisonde heeft 56 Saé'yms, en 389 Tymarioten.
De eersten leveren
224 ruiters
de anderen
796
In het geheel — —
1020
Silistrië heeft 40 Saé'yms, en 1067 Tymarioten.
De eersten stellen
160 ruiters
de laatsten
2134
Geheel — —
2294
't Gebied van Aleppo heeft 117 Saé'yms, en 1044 Tymarioten.
De eersten leveren
468 ruiters
de anderen
2088
In het geheel
2556
In het district van den Kapitein-Bassa zyn 124 Saé'yms, en 1152 Tymarioten.
De eersten leveren
496 ruiters
de anderen
2304
Geheel — —
2800
't Gouvernement van Rumelië heeft 1057 Saé'yms, en 8194 Tymarioten.
Geenen leveren
4300 ruiters
dezen
16388
In het geheel —
20688
5t Gouvernement van Bosnië is het talrykste van allen, en heeft: 4000 Saé'yms
en 14000 Tymarioten, waarvan
de eersten leveren
16000 ruiters
en de laatsten
28000
is alles — —
44000
Des de geheele Somma uitmaakt
132054
Daarenboven zyn 'er nog vrywilligen, welke op hunne kosten, onder de Saé'yms en
Tymarioten dienen, in hoope, van zig door eene uitsteekende daad de Eere te wege te
brengen, dat ze, wanneer één van de anderen het Leeven in den oorlog verheft, met
deszelfs land beleend worden. Wanneer een Saé'ym of Tymariot van Rumelië in den
oorlog omkomt; dan wordt zyn Sia'met of Tymar in zo veele deelen verdeeld, als hy
Zoonen nalaat. Laat een Tymar slegts drie duizend Aspers inkomsten na; dan krygt het
de Eerstgeboorene des overledenen geheel. Maar sterven ze, buiten deze gelegenheid,
of wel by het Leger een' natuurlyken dood; dan wordt het Leen aan de willekeurige
beslissing van den Stadhouder der Provincie overgelaaten.
Wordt een Saé'ym of Tymariot oud en buiten staat; dan kan hy zyn Sia'met of Tymar aan
éénen zyner Zoonen of Nabestaanden afstaan, ïn Natolïè zyn 'er veele bevoorrechte
Sia'mets en Tymare, welke ervelyk zyn, en van den Vader op den Zoon komen. Wie ze
bezit, behoeft niet in perzoon te dienen, maar kan iemand in zyne plaats met den
troep zenden, welken zyn leen moet leveren.

LII. Van de Dschjcbehdschjy, Seghban en Mikladschjy.
17710

17715

17720

Het Corps der Dschjebehdschjy bedroeg, in zyne eerste stigting, volgens het vroeger
Plan, slegts 630 mannen. Hunne bestemming was, het gewêer schoon te maaken en te
houden. Zy waren dus meer wapen-smeden, dan een werklyk Corps van Zoldaaten. Maar
thans is het met hen anders gelegen. Hun Corps bestaat uit 30 duizend mannen, welke
in 60 Kamers zyn verdeeld, waarvan elke 500 man sterk zyn moest, maar die zelden zo
sterk is. Hun Generaal, die ze commandeert, draagt den naam van DschjebehdschjyBassa, een aanzienlyk ampt, van het welke men, menigmaal, tot een Bassa van drie
paardestaarten opklimt. Voor tegenwoordig merkt men hen aan als een soort van
Curassiers; zy beryden de sterkste Spahi-paarden, en zyn, even als zy, gewapend.
De Seghban maaken een ander soort van ruitery uit, die elk Bassa, naar gelange van
zyn Stadhouderschap, in 't veld moet aanvoeren. Zy komen met onze Dragonders overëen,
en vegten ook te voet. Hun werk is, dat zy de bagagie des Ryks bewaaken; weshalven
ook deze militie, gemeenlyk, het Corps de reserve uitmaakt. 't Getal van dezen zullen
wy, by de volgende afdeeling, in de algemeene lyft opgeeven, wanneer wy zullen
bepaalen, hoe veel Zoldaaten elk Bassa, naar maate zyner inkomsten, moet leveren.
De Makladschjy worden wel van de Turken als een soort van militie aangemerkt, maar
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zyn, inde daad, niets anders, dan Bedienden der Beghler-Begh en der Bassas.
Even als elk perzoon, die één van deze aanzienlyke ampten bekleedt, gemeenlyk, een
groot getal van bedienden houdt, welke hen niets, dan Leevens-onderhoud en de
kleeding kost, terwyl niemand geld wordt betaald; zo is, doorgaans, 't getal van
dezen by het Turksche leger zeer aanmerkelyk. 't Zyn alle jonge, sterke, welgemaakte
lieden, doch meer bekwaam ter oefeninge van den werpspies, dan ten waare gebruike der
wapenen. En men vindt ook in de gansche Turksche geschiedenis geen voorbeeld, dat dit
slag van menschen eenig werk hebben gedaan, waardig, om tot de nakomelingschap te
worden voortgeplant.

LIII. Berekening der troepen, welke de Turksche Porte, in geval van nood, in
't veld kan brengen, en van de schikking nopens den optogt van een Turksch
leger.
Van elk soort der Turksche militie, zo wel ruitery, als voetvolk hebbende gesproken,
zal ik nu haar getal berekenen, ten einde men kan oordeelen, hoe veele troepen de
Turken, in geval van nood, in het veld kunnen brengen.

Voetvolk.

17745

17750

17755

17760
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De Janitsaaren moesten in elke Kamer duizend man sterk zyn, gevolglyk maakte hun
getal uit 162 duizend. Maar, om dat elke Kamer, thans, veele onbekwaame of oude,
dikwyls mede al te jonge lieden heeft; zo geloove ik, vooral wanneer ik nog de
gierigheid der Officiers daarby beschouw, dat elke Kamer pas 700 man sterk is; des
zouden 162 Kamers op zyn hoogst bedraagen
113400
De Thoptschjy of Kanoniers, welke 18 duizend man sterk moesten zyn, zyn wel in die
wanorde niet, als de Janistaaren, maar kunnen naauwlyks bedraagen
15000
De Kumbarahdschjy of Bombardiers moesten, volgens de orde, twee duizend man
uitmaaken, maar van dezelve zyn thans slegts 400; doch zy konden, in geval van nood,
wêer op 't bepaald getal gebragt worden, dus
2000
De Bostandschjy, de wagt by 's Sultans tent hebbende, welke in geval van nood, gewis,
zelf zoude optrekken, zouden, onfeilbaar, in hun bepaald getal verschynen, dus 12000
De Mehterdschjy zouden weinig of in 't geheel niet worden verminderd, indien de
Sultan zelf optrok; gevolglyk bedraagen zy
6000
De Serradsch, naar de berekening van de inkomsten der Bassas, moesten 3000 man sterk
zyn; maar, evenals elke Bassa, in geval van nood, door zynen dienst-yver tragt uit te
steeken, zo zou deze militie, ongetwyfeld, veel sterker zyn, en kon, op zyn minst,
gerekend worden op
6000
De militie van Kairo is altyd voltallig, dus
3000
De Leventi of Zee-zoldaaten kunnen niet worden bepaald, om dat hun getal van dat der
vaartuigen en schepen afhangt. Maar ik reken, dat, in geval van nood, dit Ryk 40
schepen, elk van 800 man, in Zee kan zenden, hetwelk bedraagt
32000
Twintig Karveelen, tot 300 man, dus
6000
Veertig Galeijen tot 150 man, maakt
6000
Honderd Galjoenen of Kandschjabassen tot 60 man, maakt
6000
Dus bedraagt de gansche Infanterie dezes Ryks
207400

Ruitery.

't Getal der Spahi is bepaald op 12 duizend man; zy zouden ook, in geval van nood,
weinig worden verminderd, des men ze stellen kan op
10000
De Saé'yms en Tymarioten heb ik vooraf reeds berekend, na eenige vermindering zullen
zy bedraagen
132054
De Dschjebehdschjy of Curassiers kunnen even zo min stipt worden bepaald, als de
Janistaaren. Elke Kamer moest vyf honderd man sterk zyn 5 maar men kan ze niet
hooger, dan drie honderd man stellen, het welk van 60 Kamers uitmaakt
8000
De Seghban worden, als de Serradsch, door de Bassas aangebragt, en hun getal zou dus,
volgens de inkomsten der Bassas, meer vermeerderd, dan verminderd worden. Naar de
boven gemelde rekening zouden zy slegts 2000 man bedraagen; maar in geval van nood
moest men ze nog eens zo hoog stellen, dus
4000
Wanneer men ondersteld, dat by het leger 20 Bassas van drie Paardestaarten zyn; dan
zouden de Mikladschjy, elk Tassa tot 300 man gerekend, bedraagen
6000
De Vrywilligen, gelyk ik van veelen heb vernomen, die by de Turksche Legers
tegenwoordig zyn geweest, bedraagen gemeenlyk vier duizend man; maar in geval van
nood konden zy klimmen tot
10OOO
By deze ruitery moet men nog de Tartaaren brengen, welke, in geval van nood, 100
duizend man sterk konden zyn, maar ten minsten bedraagen
60000
Des bedraagt de Ruitery in 't gansche Turksche Ryk
240054
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Gevolglyk voetvolk en ruitery, zamen gerekend

207400
447454

Doch alle deze troepen kunnen, om volgende reden, nooit, zamen te veld trekken. De
Zee-zoldaaten, welke op 50 duizend man worden geschat, moeten op de schepen dienen.
Het Garnisoen van Constantinopel eischt ten minsten 20 duizend mannen; de Garnisoenen
van zo vele andere lieden en vellingen insgelyks 100 duizend mannen; dit in 't geheel
maakt eene korting van 170 duizend mannen gevolglyk kan de Turksche Armee, op zyn
hoogst, bedraagen 277454. Doch, wanneer de Sultan, of wel de Visier alleen optrekt;
dan is 't getal der menschen veel grooter. Want in dit geval volgt hem de Cancellery,
het Ministerie, en een gedeelte van elk Gild uit de stad, welke ten minsten zamen
uitmaaken 50 duizend perzoonen. Deze lieden vermeerderen wel het getal, maar niet de
sterkte van een leger, by 't welke zy, veeleer tot een zeer grooten last zyn.
Nu nog een woord nopens de schikking omtrent den optogt. Twintig duizend Janistaaren,
met snaphaanen en sabels gewapend, en de twee Bassas van Damascus en Aleppo met de
troepen hunner Provinciën, hebben de Eer, de voorhoede uit te maaken. De Beghler-Begh
van Rumelië met zyne Sandschjaken dekt den regten vleugel; de Beghler-Begh van
Natolie met zyne Sandschjaken den linken vleugel; de Bassas van Carthanie en Erzerum
met den Spahi-Oeglan van het roode vendel maaken den regten vleugel, de Bassas van
Diarbekir en Kars met den Spahi-Silahdary maaken den linken vleugel uit: de andere
Bassas verdeelen zig regts en links, naar maate van den ouderdom, wanneer hunne
Provinciën tot 't Turksche Ryk zyn gekomen. De vier oudsten maaken de agterhoede uit.
In het midden is de Sultan met de Tdsch-Oglan, de Standaaren en het Muziek, welke men
altyd aan de veiligste plaats stelt, daar het hoofd-vendel is, dat men met de
uiterste zorg bewaakt.

LIV. Van de Staatkunde der Turken in het algemeen.
Het zal altoos moejelyk zyn, een denkbeeld van de Staatkunde eener opperhoofdige
regeering te geeven, welke nooit vaste grondbeginzels en bestendigheid in de
oogmerken en rigtingen in agt neemt. Alles hangt van den inval en de denkwyze des
Monarchs, en van de byzondere inzigten der Ministers af, die hem omringen. (*)
De Historie leert ons mede ten vollen, dat de meeste en wreedste oorlogen, en de
heftigste Staatsveranderingen der Ryken hunne eersre bron in zeer geringe oorzaaken
hadden, en dat of de willekeur en eigenzinnigheid van den Vorst, of de baatzugtige
oogmerken der Ministers, rondom hem zynde, het meest daartoe bragten. Maar is 'er,
ooit, eene regeerwyze in de waereld aan onbestendige grondregels, onverwagte
veranderingen van rigtingen en oogmerken, en spoorelooze ontwerpen der inwendige
Staats-gesteldheid onderhevig; dan is 't gewis de Turksche. Gevolglyk is het
alleszins onmogelyk, een denkbeeld te geeven van eene staatkundige regeering, welke
naar allen schyn geen Stelzel heeft.
In de daad, wie de inwendige schikking van den Turkschen Staat kent; die ziet, dat hy
alleen uit Slaaven bestaat. De Groote Heer is, altoos, een Zoon eener Slaavin. De
broeders en zoonen der regeerende Sultans worden als gevangenen gehouden, tot dat ze
den Throon beklimmen. Alle lieden in het Serail zyn daar 30 of 40 jaaren opgeslooten,
en de vrouwsperzoonen blyven in eene aanhoudende gevangenis.
Het grootste gedeelte der aanzienlykste perzoonen worden niet als vrye menschen
gebooren. Want de Turken hebben, gemeenlyk, meer Zoonen van hunne Slaavinnen, dan van
hunne vrouwen. Daar nu menschen, welke het Ryk moeten regeeren, doorgaans, eene met
hunne geboorte instemmende opvoeding hebben, 't zy dan dat 'er of de gewoonte, of
staatkundige oogmerken deel aan hebben, zo worden de jeugd nooit regeer-regels
ingeboezemd, en men verschaft haar ook geen doorzigt in de oogmerken en ontwerpen van
een Staat. Dit mag van dezelfde jaloezy voortkomen, welke maakt, dat ook toekomende
Vorsten zo lang in de gevangenis opgeslooten blyven.
Op deze wyze zyn de Vorsten, zo wel als hunne Ministers, van geboorte slaaven; en,
na' dat ze in blindheid en onkunde worden opgetrokken, beklimmen de eersten den
Throon, en de laatsten worden gesteld over Staatszaaken, waarvan ze geen het minste
denkbeeld hebben. Hierby voegt men nog de onbepaalde magt der Turkschs Visiers,
welke, hoe weinig verstand en deugd ze ook menigmaal bezitten, dikwyls met een enkel
woord, en met eene ook nog zo redelooze daad voorbeelden geeven, en wetten
voorschryven.
Zelden wordt de deugd beloond. Menigmaal komen onbekwaame perzoonen, menschen van
laage geboorte, mannen zonder verdienste, door vleijery, zomtyds zelfs door snaaksche
invallen, tot de voornaamste Staats-bedieningen. De Staatsdienaaren worden dikwerf
veränderd, en deze zo menigwerf herhaalde verandering heeft een gestadige
verwisseling en verandering van zetregels en inzigten ten gevolge. (*) Uit deze
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verwarde en ongeregelde Methode kan elk opmaaken, wat men voor denkbeelden van de
Staatkunde der Turken moet vormen.
Ik kan ze nergens beter by vergelyken, dan by eene Zee, waarop gestadig veele schepen
zeilen, maar geen één daarvan eenig spoor nalaat, langs welk het is gezeild. Doch dit
niettemin, daar 'er geene regeering is, zy mag dan zo verward en spoorloos zyn, als
ze wil, welke geen vaste grondregels heeft, waarop het gansch gebouw als op een
fundament rust; zo moet ook 't Turksche Hof zekere vaste grondbeginzels hebben,
waarvan ik thans een denkbeeld zal tragten te geeven. Ik zal 'er eenige aanmerkingen
by voegen, die ik gemaakt heb, zo lang als ik my in dit land heb opgehouden; want ik
heb wegens de onderhandelingen, die ik zelf heb zien uitvoeren, menige proeven
verzameld.
Om nu, het geen ik daaromtrent te zeggen heb, tot een Stelzel te brengen, wil ik
aller eerst verklaaren, wat de Turken by hunne wyze van regeering, ten opzigte van
alle deelen, waarin zig naar 't gemeenst gevoelen der Staatkundigen de Staatkunde van
elken Staat ontleedt, voor zetregels en oogmerken hebben. Voorts zal ik 'er die
grondregels der Turken by voegen, welke op andere Staaten niet kunnen toegepast
worden. Hierop zal ik tot hunne Staatkunde ten aanzien van buitenlandsche Vorsten
komen, en eindelyk nog eenige aanmerkingen over de kundigheden maaken, die vreemde,
by de Turksche Porte resideerende Ministers moeten hebben, om 'er zig, by
voorvallende gelegenheden, naar te rigten.
Even nu als ik geloof, dat een Vorst, voornaamlyk, op zeven stukken agt moet geeven,
waarin hy eene volkome kennis van omstandigheden noodig heeft, het welk men juist de
Staatkunde noemt; zo wil ik van stuk tot stuk een denkbeeld van de Staatkunde der
Turken geeven. Des zal ik eerst van de Staats-huishouding, voorts van de Staatkunde
zo wel in vredes- en oorlogs-tyden, als ten aanzien der leevensmiddelen, met
betrekking op de wetten, en eindelyk ten opzigte van belooningen en straffen
spreeken.

17885

(*) Dit is zo algemeen waar niet, als 't hier wordt voorgedraagen. Daar zyn zekere algemeene
rechten van den godsdienst, het volk en zekere staaten in het zelve, dewelke, byaldien zy uit
het oog gesteld en gekrenkt wierden, niet zelden het bederf en den ondergang van den Sultan en
zyne Ministers veroorzaakten.

17855

17860

17865

17870

17875

17890

(*) Dit is waar; maar 't grypt byna enkel en alleen stand by de Hoofden van een rang of de
Voorstanders van een Collegie. Die perzoonen, van welken de hoofdzaaken afhangen, en welke de
beraamde zaaken den Hoofden ter beoordeelinge en beslissinge derzelve moeten overgeven, hebben
doorgaans van onderen af gediend, zo dat, by de veranderingen der Staatsdienaren, de zaaken
zelve zo veel verandering niet ondergaan.

LV. Van de Staatkunde der Turken, ten opzigte der Staatshuishoudinge.
17895

17900

17905

17910

17915

Nopens de zorg voor de huishouding heb ik by de Turken alles opgemerkt, wat men,
ooit, raakende voorzigtigheid en beleid in de geregeldste Staaten waarneemen kan. By
de Ministers der huishoudinge heb ik beide bemerkt; zy zyn even zo zorgvuldig omtrent
de behoudenis, van het geen tot de huishouding behoort, als zy oplettend zyn, om deze
bronnen vrugtbaarer te maaken.
Hierby komt nog eene volkome kennis, om belastingen en schattingen, zonder gevaar van
een oploop, op te leggen, en eene bekwaamheid, om de eerste beginzels van een zelfs
maar toeschynend gevaar voort weg te neemen. Zo dat de Turken, in dit stuk, de
rechtmaatigste en oplettendste regeeringen niets toegeeven.
Doch ik merk mede by hen meerder Zetregels in de Staats-huishouding, welke met de
strengste rechtvaardigheid niet strooken, gevolglyk ook op andere Staaten niet kunnen
toegepast worden.
De eerste is deze, dat ze de Zoonen van de goederen hunner vaderen berooven, wanneer
deze sterven. De Sultan neemt bezit van deze goederen, en laat den Zoonen slegts 't
noodwendige, om te kunnen leeven. (*) Deze zetregel, die de verbetering en
vergrooting der Staats-huishoudinge enkel en alleen schynt te bedoelen, heeft evenwel
wezenlyke oogmerken, die op de Turksche Staatkunde rusten. Haar doelwit is, dat in
het Turksche Ryk geene ryke en adelyke Familien zyn zullen.
Dit is den van de voornaamste Staatsregels; hy is ook in zulk eene regeerwyze byna
noodwendig, welke geheel en al op den despotiken Wil van den Monarch rust. Alles gaat
met gewelddaadigheid gepaard; des moet alles aan een kant worden gedaan, wat de
onderdaanen kan aanzetten, om het jok af te werpen. Doorgaans worden de menschen tot
stoute onderneemingen, door gemak en rykdom en door 't gevoel van Eer, bewoogen, dat
met eenen oorspronglyken Adel verëenigd is; want daaruit ontstaat ligt de neiging,
van zig meer vryheid te verschaffen. Des dient die Zetregel zeer wel, om al 't gevaar
van dien kant te verbannen.
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Gemerkt nu de Bassas altyd menschen zyn, die schatten bezitten, bekwaamheid genoeg
hebben, om iets te onderneemen, en zig door hunnen aanhang, en hunne vrienden kunnen
versterken, om welke reden het dikwerf gevaarlyk zoude zyn, hen op te offeren; zo
hebben de Turken een staatkundig middel, om hen arm te maaken, geduurende den tyd,
dat zy hen, naar den uiterlyken schyn, van anderen onderscheiden.
De Sultan verpligt zulk een' Bassa, of met eene Zuster of Dochter van hem te trouwen.
De bruidegom moet, vóór de huwelyks-verbindtenis, zyne Bruid aanzienlyke geschenken
geeven, na de verlooving zwaare kosten maaken, en hierdoor verminderen allengs zyne
schatten. Maar, om dat hy den Keizer teffens in den bloede bestaat, zo is zyne
eergierigheid voldaan. De Sultan verzorgt eene Prinses, zonder dat het hem iets kost,
gaat economisch te werk, en verzekert de rust des Staats.
De Zoonen, uit zulke huwelyken geboren, klimmen, volgens de wetten, zelden hooger,
dan tot het ampt van een Kapudschjy-Baschy; eene wet, die zelden overtreeden wordt,
om dat zy al te zeer met den grondregel strookt, van den Adel te vernederen, en de
opvolging van groote Familien niet toe te laaten.
Een andere staatkundigs Zetregel, tot de Staatshuishouding dienstig, bestaat daarin,
dat men de Ryks amptenaaren menigmaal veranderd. Daaruit trekt de Monarch wezenlyke
voordeelen. Zo dikwyls als iemand wordt bevorderd, moet hy ryke geschenken geeven. De
kortheid van tyd, welke zy in de groote bedieningen slyten, laat hen, die ze
bekleeden, niet toe, oogmerken door te zetten, met de blinde en slaafsche
onderwerping strydig, en deze blyft altoos de grondslag der regeeringe.
Voor is, daar zulke mannen, ten einde de kosten wêer goed te maaken, die ze by het
aanneemen hunner Waardigheid moesten doen in de noodzaaklykheid zyn gesteld,
onderdrukkingen, rooveryen en gewelddaadigheden te pleegen; zo komt ook dit met de
Staatkunde des Ryks heel wél overeen, om den moed der onderdaanen en des Gemeens door
zwaare belastingen te dempen, en hen te gewennen, dat ze niet voort, by elke
onrechtvaardigheid, aan 't muiten slaan. De zetregel, om door Stadhouders de
Provinciën te laaten uitmergelen, heeft dus een dubbeld oogmerk.
In de daad, daar is niet wel een soort van onderdrukking noch eenig andere
kunstgreep, welken de Bassas en Sandschjaken niet zouden gebruiken, om zig te
verryken. De Regeering weet dit zeer wel, en laat het toe. Zomwylen laat men den één'
of anderen den kop afslaan, en leid daar door 't volk om den tuin, op dat het moge
gelooven, hoe yverig men 't recht handhaven; en hoe vuurig de liefde jegens de
onderdaanen zy.
Twee gevallen zyn 'er gemeenlyk, waarby men de Stadhouders aan de openbaare wraak
opöfferd. Het eerste is, wanneer het volk der Provincie, uit ongeduld over de
afpersingen, aan 't muiten slaat: men staat ybngs?? den Bassa den kop af, en stilt
het morren van 't Gemeen. Het andere is, wanneer de Staatkunde noodig oordeelt, zig
door de uitsondering van een Stadhouder te verryken. Dit is we eene wreede, maar
teffens zeer fyne Staatkunde. De Vorst mergelt, door middel der Stadhouders het volk
uit, en heeft nogtans den schyn, van geene ongerechtigheid te pleegen. Maar in de
daad zyn deze Stadhouders niets anders, dan Agenten, waar door de Schatkamer
onmeetbaare sommen wint. De onderdaan onderdrukt, en de schatkamer verrykt zynde, zo
heeft deze middelen genoeg, om de noodwendigheden des Staats goed te maaken; maar de
eerste is buiten staat, om de openbaare rust te stooren. Gevolglyk bereikt de
grondregel der Turksche Staatkunde haar oogmerk.
(*) Dit is over het algemeen niet waar. By de meeste perzoonen, die een natuurlyken dood
sterven, en vooraf van den burgerlyken staat zyn, komen de goederen, na kor ling van wettige
procenten, aan de Zoonen.

LVI. Van de Staatkunde der Turken, ten opzigte van het Staats-bewind.

17975

17980

17985

Eéne van de voornaamste bezigheden eener welgeregelde Regeering is het Staats-bewind,
en dit verstaan de Turken zeer wél. In deze Kunst brengen zy het tot eene groote
volkomenheid, om dat ze de kunst, van te veinzen, in den hoogsten graad verstaan.
Zy zyn zo zeer met de voortreffelykheid dezer eigenschap, voor een' Vorst zeer
noodig, ingenomen, dat ze aan dezelve hunne aangenaamste en heersthende driften
opofferen. Gierigheid en trotsheid verdwynen, wanneer ze willen veinzen. Zy weeten
heel wél te onderscheiden, met wien ze in vrede leeven, verbonden sluiten,
vriendschap houden, daaden. Zonder woorden bewyzen, en omtrent welken zy goede
woorden zonder daaden moeten gebruiken; ja, hoe, hoe veel, wanneer, hoe verre, by
welke gelegenheden, openlyk of in 't vertrouwen, zy zulke middelen moeten beezigen.
Ik zou te breed moeten uitweiden, wilde ik dit alles door byzondere voorbeelden
bewyzen. Over het algemeen verzekere ik slegts, dat, zo ze 'er voordeel by hebben, zy
elke helediging weeten te verhaalen. Onder alle denkbeelden, welke men doorgaans van
de Turken vormd, is wel dit het verkeerdste, wanneer men gelooft, dat de Turken voor
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haastig- en oploopendheid, by de kunst, van wél te regeeren, bloot gesteld waren.
't Is waar, zomwylen gaan ze in zaaken wat driftig te werk; maar dit geschiedt alleen
daarom, om dat ze van een vooroordeel gebruik maaken, dat hen wél te stade komt. Zy
weeten heel wél, dat de dreigementen, die ze doen, zomwylen vrees veröorzaaken. Uit
de vrees ontstaat altoos eene inschikkelykheid by de party; en, wanneer ze dit middel
gebruiken, dan bereiken zy byna altoos hun oogmerk.
Doch het is ongeloovelyk, wat ze voor eene kunst in den hoogsten graad bezitten, om
de leugen met de waarheid te vermengen, dezelve, zo het noodig is, onder het volk te
verbreiden, en uit de ligtgeloovigheid van anderen voordeel te trekken, om zig van 't
uiterlyke te verzekeren. Want ten opzigte van 't inwendige neemen zy twee zetregels
waar, van welke zy niet afgaan. Het volk onderdrukken zy, zo als ik boven by de
Staats-huishouding aanmerkte, door afpersingen, op dat 't door onrechtvaardigheid
verslikt gemoed alle elende, waarin men het plaatst, met des te meer gelatenheid
verdraage. Den anderen neemen zy waar, ten opzigte van de Stadhouderschappen en
voornaame bedieningen. Geene duuren niet lang, en deze worden niet op de nakomelingen
overgedraagen. De Stadhouderschappen geeft men meestal aan menschen, die in 't Serail
zyn opgevoed.
Zulke menschen kennen noch hunne Familie, noch hunne Nabestaanden; des hebben zy
nergens hulp en toevlugt van te hoopen, en kunnen dus ook niets tegen den Sultan
onderneemen. Eenige onrustige geesten hebben, zomtyds, wel hun hoofd opgestoken; maar
meestal hebben ze ook de straf voor hunne blindheid moeten draagen, zonder dat de
Sultan genoodzaakt was, openbaar geweld te gebruiken. Het is geen werk, iemand door
heimelyke listen en laagen in den grond te helpen, wiens aanhang uit menschen
bestaat, die in slaaverny gebooren, en hem allen vreemd zyn, terwyl hy noch ouders
noch vrienden heeft, die zyne zaak met ernst en nadruk behartigen.
Men kan wel niet ontkennen, dat wel meer dan eens, stoute en vermetele menschen
onlusten in de hoofdstad hebben verwekt, welke voor den Sultan zelv' en deszelfs
Leven gevaarlyk waren. Doch hiervan was de staatsregel geene oorzaak, maar 't ongeluk
kwam, veeleer, daarvan, dat men deszelfs waarneeming uit het oog had gesteld. Het is
zeker, dat de opvolging van gewoone en vaste grondbeginzels in 't hart der
onderdaanen geene verandering veroorzaakt. In tegendeel buitengemeene invallen en 's
Vorsten eigenzinnigheid, al te blykbaare onrechtvaardigheden, en verwaarloozing der
agting voor de militie, zyn de drie klippen, waar tegen de Vorst schipbreuk kan
lyden. Elk van deze stukken verwekt toorn; uit den toorn ontstaat de geeft van wraak;
de geeft van wraak teelt partyen; uit de partyzugt volgt wanorde en verwarring; en
uit de wanorde ontstaat de geheele ondergang.
Wagten zig de Turksche Monarchen, voor het geen zulke beweegingen verwekken kan; dan
hebben ze, verder, wegens de rust des Ryks niets te duchten, het welk het andere deel
der Staatkunde is.

LVII. Van de Staatkunde der Turken, ten opzigte van den oorlog.
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Hebben de Turken eene Staatkunde, met hun Staats-gestel in Staatszaaken en de Staatshuishouding instemmend; zy hebben ook zekere Staatsbeginzels ten opzigte van den
oorlog. Zy weeten zeer naauwkeurig, wanneer het tyd is, hem te beginnen; door welke
middelen zy hem voortzetten, en hoe zy hem ten einde brengen.
Maar, even als de Porte wel begrypt, hoe noodig het zy, wil zy elke omstandigheid in
een waar gezigtspunt beschouwen, dat ze het Staatsbelang van alle andere Vorsten,
niet slegts van haare bondgenooten en nabuuren, maar ook van alle anderen verstaat,
welke zig met hen verëenigen of tegen hen kunnen verklaaren; zo ontziet zy ook geene
kosten, en verzuimt niets, wat haar de zekerste, bepaaldste en echtste berichten
daaromtrent kan geeven. Uit dien hoofde houdt zy in alle, zelfs de verst afgelegen
landen oplettende bespieders, meestal Grieken en Jooden, welke malkander helpen, en
middelen vinden, om haar de berichten toe te zenden.
Gaat men de gewoonte na, van zulke bespieders te houden; dan merkt men hier ligt, de
allerfynste Staatkunde, blykbaar ten opzigte van den Staat en deszelfs huishouding.
Het aanzien en de Waardigheid des Sultans is, by zo veele voorvallen, welke zig
kunnen opdoen, nooit aan het lotgeval van een Minister bloot gesteld, welke het
Karacter van een Gezandt bekleedt. De huishouding wint 'er by: want men heeft de
pragt niet noodig, waarmede een gekarasterifeerd Minister moet verschynen; en men
doet alleen die kosten, welke voor 't waare Staatsbelang nuttig is, om dat men,
deels, berichten met zekerheid, en de oogmerken hoort, deels mede de zaaken ligt ten
einde brengt.
Deze bedekte menschen kunnen zig in alle gezelschappen mengen, zonder dat men agt op
hen geeft. Daar men met hen met minder agterhoudendheid kan omgaan; zo hebben zy ook
minder moeite, in de Geheimen in te dringen, en hooren menigmaal, het geen een
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openlyk gekaracterifeerd Minister bezwaarlyk zou ontdekken.
Op deze wyze wordt de Porte bediend, zonder dat des Sultans aanzien wordt gekrenkt,
en zonder dat het veel kost. Hy verneemt alles met meerder stipt- en naauwkeurigheid,
dan eenig Vorst in de waereld. Hy weet met alle zekerheid, hoe magtig een Koning zy;
wie zig met hem verbinden kan en zal; welke geschillen een Vorst heeft met anderen;
wat 'er voor inlandsche onlusten in elk Ryk ontstaan, en hoe een Vorst voor zig
zelven geaart is.
Uit deze kennis trekt hy gevolgen voor zyne eige omstandigheden, gedraagende zig
omtrent de Gezandten van vreemde Mogendheden, aan zyn Hof zynde, zo, als hy 't noodig
oordeelt. Hy vleit; hy is trots; hy verwekt in den éénen mistrouwen omtrent den
anderen, zo als hy dit voor zyne oogmerken raadzaam vindt.
Daar nu de Porte zo volledige berichten nopens den toestand van andere landen heeft;
dan is 't niet denkelyk, dat ze zig in eenen oorlog inlaaten, zonder waarschynlyke
hoope, van hem gelukkig en wél te voleinden. En hem eens aangevangen hebbende, weet
ze naauwkeurig, wanneer het tyd is, de wapenen neer te leggen. Doch om 'er van
verzekerd te zyn, dat de oorlog met allen nadruk gevoerd werde, zo is het een
stelregel: de Turksche Krygsoverste moet de veldslagen winnen, en gelukkig zyn;
anders wordt hem de schuld gegeeven. De Generaals zyn meestal onschuldig; maar, lewyl
het een vaste zetregel is, dat het met hun Leven gedaan is, wanneer ze een' slag
verliezen; zo vegt elk hunner tot wanhoop toe.
Voor 't overige kennen de Turken de middelen niet, waarvan beschaafde natiën zig
bedienen, om hunne veroveringen te bewaaren. Zy beezigen geen ander middel, dan
geweld, waarmede zy de bewooners van zulke Provinciën, die verre van de hoofdstad af
leggen, dwingen, om zig in de nabygelegen fteden te begeeven, ten einde zy altoos
onder het oog der Stadhouders zyn, en men des te scherper en naauwkeuriger agt op hen
kan geeven.
Twee staatkundige oogmerken beweegen de Turken, zo veel mogelyk is, nieuwe veroverde
Provinciën te ontvolken. Het eerste is, om opstanden voor te komen, en, zo 'er al een
ontstaan raagt, hem des te ligter te kunnen dempen, terwyl het den Rebellen aan
middelen ontbreekt, om zig in een afgelegen land te versterken. Het andere is, hunnen
vyanden den intogt met een leger moejelyk te maaken. Want, hoe minder een land
bevolkt is, des te meer gebrek lydt het aan leevensmiddelen. Men kan ook, volgens de
Turksche geschiedenis, de aanmerking maaken, dat de Turken gemeenlyk, zo dikwyls als
zy eene voornaame Provincie hebben veroverd, ligt eenen vrede aangingen, om dat 'er
hen veel aan gelegen lag, zig daar te nestelen. en 'er tyd toe te hebben. Dit
geschiedde ligtst, wanneer ze 't land van inwooners ontblootten, en het daarentegen
met Mahomedaanen bevolkten.
Voor de Militie hebben de Turken, onder alle Vorsten der aarde, de grootste
hoogagting. Daarvan getuigt de gewoonte der Sultans, om zig zelven als gemeene
Janistaaren by één hunner Regimenten te laaten inschryven, ten einde zy het volk een
des te verhevener denkbeeld van de uitsteekendheid der militie geeven. En dit oogmerk
hebben zy ook zo goed bereikt, dat 'er in het Turksche Ryk geen mensch is, hy zy
gelukkig of ongelukkig? die het niet voor eene Eer hieldt, onder het Krygsheir te zyn
ingeschreeven. Elk' Vorst zal het dienst doen, wanneer zyn volk verheven denkbeelden
van den Krygsstaat heeft.

LVIII. Van de Staatkunde der Turken, ten opzigte van de levensmiddelen te
Constantinopel.
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De ondervinding zelve leert, hoe groot de naarstigheid der Turken, en hoe ernstig
hunne zorg zy, ten opzigte der leevensmiddelen. Constantinopel, veel meer bevolkt,
dan eenige stad in Europa, heeft altyd overvloed aan leevensmiddelen, en heeft ze
beter koop, dan één zelfs van de vrugtbaarste landen. (*)
Doch hiermede is de zorg en 't oordeel van de Turksche regeering nog niet te vreden.
Zy weet heel wél, met welke volken zy vriendschap moet houden, om den overvloed en
toevoer van leevensmiddelen gestadig open te hebben. Uit dien hoofde zag men veele
gewelddaadigheden der Tartaaren door de vingers, en sloeg, by verscheide
gelegenheden, niet veel agt op hunne ongehoorzaamheid. Want de Krim is ééne van de
mildste bronnen, waaruit de hoofdstad wordt voorzien. Juist daarom was men, ten allen
tyden, zeer werkzaam, om de vrye scheepvaart op de zwarte Zee te handhaaven. Om
dezelfde reden gebruikte men kunstgreepen, en lag onmeetbaare sommen te koste, om de
Cosakken onder de gehoorzaamheid der Turken te brengen; en dit was ook de reden,
waarom men standvastig by het grondbeginzel bleef, om andere natiën den handel op
deze Zee te verbieden.
De Porte is omtrent dit stuk zo jaloers, dat ze nimmer bewilligt, een' Franschen
Consul in de Krim te dulden. Want deze schrede zag men als eene bron aan, waaruit
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zulke gevolgen met der tyd konden voortvloejen, die hunne zetregels ten opzigte der
leevensmiddelen aantastten.
Even zo zeer is de Porte af keerig van een' oorlog met Persië. Want, daar het veele
Provinciën in Asië aan den noodwendigen voorraad ontbreekt, begrypt zy heel wél, hoe
veel ze waagt, wanneer ze in deze gewesten een' oorlog begint, alwaar haar het gebrek
aan leevensmiddelen in de noodzaaklykheid kan brengen, of om het leger, met weinig
Eer, terug te moeten trekken, of een' stilstand van wapenen en vrede, ten ongelegen
tyde, ten grootsten nadeele haarer Eere by de Vreemden, en tot misnoegen haarer
onderdaanen te sluiten.
Ik kon 'er nog verscheide aanmerkingen by voegen, hoe zorgvuldig de Turken zyn, om
opkoopen, willekeurige onderneemingen der Kooplieden, steigeringen der pryzen te
bepaalen en te sluiten. Maar het is my genoeg, een algemeen denkbeeld te geeven, hoe
waakzaam en goede Staatkundigen zy nopens de zorg voor de leevensmiddelen zyn.
(*) De beweerde bevolking is, gelyk men weet, eene onzekere zaak. De prys der leevensmiddelen
is, na des Schryvers tyden, ongemeen gesteigerd; doch hy kan, naar tyden en omstandigheden,
ook wêer veranderen.

LIX. Van de Staatkunde der Turken, ten opzigte van de wetten.
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De wetten, welke by alle Staaten de grondslag van rechtvaardigheid, gevolglyk ook de
grond der ruste en algemeene orde zyn, komen my voor, in Turkye een geheel
verschillend voorwerp te hebben.
De uiterlyke schyn is dezelfde. Maar, zo wezenlyk als de wetgeevende Methode der
Turken van die in andere landen verschilt; zo verschillend is ook de werking. In
andere Staaten bedoelen de wetten de handhaaving van het recht; maar in Turkye moeten
'er de drie voornaame oogmerken der Turksche Staatkunde door worden ondersteund, te
weeten de onbepaalde magt van den Monarch, de onderdrukking der onderdaanen, en de
verryking der Keizerlyke Schatkamer.
De geheele rechtspleeging der Turken beslaat in het verhooren der getuigen, en het
daaruit getrokken bewys. Doch het is gansch niet moejelyk, een' getuige te vinden, zo
als men hem gaarne wenschte. En zo gebeurt het menigmaal, dat men tegen de waarheid
getuigt en zweert.
Zo zeer als deze Methode het recht krenkt; zo nuttig is ze daarentegen, om des
Monarchs volstrekte magt en willekeurige heerschzugt te onderschraagen, het welk
altoos de grondslag van de Staatkundige regeering der Turken blyft ?? den Rechter
staat het altyd vry, de getuigenissen als waar aan te neemen, of als valsch te
verwerpen, naar gelange ze met zyn eigen belang al of niet instemmen, of naar maate
het belang en de Wil des Vorsten het medebrengt.
Op deze wyze blyft het recht in 's Rechters willekeur, welke in verscheide gevallen,
door voorschriften en bevelen, bepaald kan worden. Dus staat voor de Staatkunde den
weg open om het recht naar de oogmerken des Souvereins te buigen.
Zulk eene vryheid houdt den onderdaan in de onderdrukking, en brengt, zomwylen, door
de tugtiging en plondering van een onrechtvaardigen Richter merkelyke sommen in 's
Keizers kasse. Tegen dit soort van menschen, die het recht handhaaven gaat de
Regeering, dikwerf, even zo te werk, als tegen de Stadhouders der Provinciën.
Men ziet het gaarne, dat ze naar hunne ëige willekeur handelen, en men laat hunne
gewelddaadigheden zo lang toe, tot dat 't geschreeuw der onderdaanen het oogenblik
doet naderen, om de schatkamer te verryken.

LX. Van de Staatkunde der Turken, ten opzigte der straffen.

Omtrent het straffen kan geen land strenger, en geen Vorst schielyker te werk gaan,
dan men in Turkye te werk gaat. Onder de Turken is byna geen onderscheid tusschen de
misdaaden. Alles wordt met den dood gestraft, 't zy dan eene zwaare misdaad van
Staat, of een geringe misslag, waartoe dikwyls onweetendheid of een enkel geval
aanleiding gaf.
Eene zo wreede manier, waarby men, noodzaaklyk, heel dikwyls, door onrechtvaardigheid
zondigt, is egter byna noodig in een zo uitgestrekt Ryk, als het Turksche is, waar
alles met geweld geschiedt, en het wélk meer door 's Vorsten eigenzinnigheid, dan
naar een Stelzei wordt geregeerd.
De menigvuldige veranderingen der Ryksampten, welke bekleed worden door menschen, die
's Sultans eigenzinnigheid heeft verheven; die meestal geene opvoeding hebben; wien
't menigmaal aan bekwaamheid ontbreekt, om ze waar te neemen, brengen zo veele
verwarringen voort, en veröorzaaken het staatkundig lighaam zo veele wonden, dat men
niet anders, dan door zulk een streng en schielyk recht kan straffen. Des is de
Zetregel, hoe wreed hy ook schynt, tot de duurzaamheid des Turkschen Ryks noodig.
Wat betreft de perzoonen, die in den oorlog dienen; tegen hen gaat men met dezelfde
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strengen schielykheid te werk. Uit dien hoofde vindt men zelden voorbeelden, dat
Bevelhebbers laage daaden uitvoeren; in tegendeel leest men, in de Turksche
geschiedenis, voorbeelden van de stoutste en wanhoopigste daaden. Des kluistert de
strengheid de Krygs- en Vredes-perzoonen; zy moeten hunnen pligt doen: 't volk
daarentegen wordt, daar door, in zulk eene bedaard- en lydzaamheid gehouden, dat men
'er, in andere landen, zelden voorbeelden van vindt.
Waarlyk, 't is iets zonderling, dat in eene zo ongemeen bevolkte stad, als
Constantinopel is, waar menschen van zo verscheide natiën en gebruiken zyn, byna
nooit of heel zelden, een moord of eenige ongeregeldheid gepleegd werde.
De geheele verdienste van lydzaam- en gehoorzaamheid rust op de strengheid der
straffen. De schielykheid, waarmede men onrastige geesten uit den weg ruimt, maakt de
vrees grooter, en daarby geniet die stad de rust, welke van alle vreemdelingen
regtmaatig wordt bewonderd.

LXI. Van de Staatkunde der Turken, ten aanzien der belooningen.
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Daar is geene regeering, waar de diensten minder en slegter worden beloond, dan in
Turkye. By geringe lieden bestaat alles in een geringe somme gelds; lieden van rang
krygen een' pels of sabel van den Monarch.
Dit zyn de buitengemeene belooningen by de Turken, waarmede men verdiensten vergeldt.
Ik wil juist niet van de bevorderingen spreeken, welke men, volgens den rang van
ouderdom en dienst aan de Porte, krygt, De huishoudelyke, staatkundige en militaire
diensten zyn alle aanzienlyk; men heeft Eere genoeg, en zy brengen ook taamelyke
sommen op.
Deze geringe, buitengemeene belooningen worden aangemerkt als de grootste geschenken,
welke één van onze Vorsten geeven kon, wier gunst nogtans zo verre gaat, dat ze eene
gansche Familie nu eens met aanzienlyke landgoederen en milde jaarwedden verryken,
dan wêer den Adel en voornaame Titels schenken.
Dit is eene werking van de Staatkunde der Turken, naar dewelke het volk reeds met de
denkbeelden eener volstrekte magt des eigen Monarchs, en der blinde, den Vorst
toekomende gehoorzaamheid is ingenomen. De jeugd, die in't Serail is opgevoed, en
gemeenlyk tot zulke Waardigheden geraakt, dat ze aan het roer van Staat zit, vormt
reeds in de eerste jaaren het denkbeeld, dat de blindste gehoorzaamheid de noodigste
eigenschap van een waar onderdaan is.
Ten opzigte dezer gehoorzaamheid is er geene uitzondering noch bepaaling. Met zulke
indrukzels opgevoed, ondergaan, ze den dood met eene volkome gelatenheid. Zy zyn
verzekerd, dat ze als Martelaars sterven, en in het Paradys komen, wanneer zy op
bevel van hunnen Monarch sterven. Om deze heel staatkundige reden geeven zy allen den
geenen, die Waardigheden bekleeden, van de Kroon afhangende, den Titel van Kul of
Slaaf.
De eerste Visier zelf geeft zig dezen naam, welke onder de Turken veel roemwaardiger
is, dan de Titel, onderdaan. Want een Kul kan de onderdaanen ongestraft drukken, en
de onderdaanen mogen zig niet tegen hem verzetten, zonder zig aan de strengste
straffen schuldig te maaken.
Is nu het hart met zulke denkbeelden ingenomen; dan merkt het elke belooning, van des
Monarchs hand komende, als een geschenk des Hemels aan. Zy geeven ook, werklyk,
hunnen Monarch de Titels van een God op aarde, eene Schaduw Gods, en dergelyke meer.
De Leeraars der wetten leeraaren, dat de Monarch boven de wetten is verheven. Zy
beweeren, dat hy zyne beloften herroepen, en zyne eeden intrekken kan, wanneer hy
gelooft, dat ze voor zyne hoogste magt nadeelig zyn. Want, wanneer hy al, by zyne
Krooning, zweert en plegtig beloost, den Mahomedaanschen Godsdienst en de wetten des
Propheets te verdedigen, dezelfde wet noemt hem nogtans den Tolk der wet. Trouwens,
daar zyn wyzere uitleggers der wetten en des Korans, welke ontkennen, dat de Monarch
in zaaken van Godsdienst magt heeft, en die hem eeniglyk in burgerlyke zaaken alle,
zelfs een volstrekte magt toeschryven.
Uit dit gezegde ziet men ligt, hoe de grondwetten in de Staatkunde der Turken
zamenhangen.

LXII. Van de natuur der Turksche Staatkunde.

Tot dus verre heb ik van de Staatkundige pogmerken der Turken, ten opzigte van de
huishouding, den Staat, den oorlog, de leevensmiddelen, de wetten, destraffen en
belooningen gesproken, om dat ik geloove, dat elk Vorst op deze zeven stukken agt
moet geeven, wil hy zyn land wél regeeren.
Men zal hebben opgemerkt, dat de Turken, by hunne regeerwyze, geheel andere
denkbeelden hebben, dan men 'er in Italië van heeft. Daar ze in de kunst, van te
regeeren, niet onervaaren zyn, en het Stelzel van elk ander Vorst kennen; zo gaan ze
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in 't geheel niet als blinden slegts volgens hunne dristen, maar naar gronden te
werk, en letten op hun Staatsbelang. Ik heb aangemerkt, dat hunne Staatkunde drie
voornaame voorwerpen heeft: voor eerst des Sultans despotike magt te dndersteunen,
welke door geene wetten bepaald, en byna mede niet door den Godsdienst is gebonden;
voorts de onderdaanen te onderdrukken; en eindelyk de schatkamer te verryken. Ik heb
getoond, dat daaruit de zetregel verklaard kan worden, volgens welken men de jeugd de
gehoorzaamheid aan haaren Vorst meer als een grondbeginzel van Godsdienst, dan van
Staat inboezemt; naar welken men, voorts, de standhouding der magtige Huizen, en de
opvolging in hunne goederen belet, en de nieuw veroverde landen, van de hoofdplaats
der regeering verre afgelegen, ontvolkt. Uit dezen zelfden grond vloeit mede, dat men
de Stadhouderschappen en Ministers-dikwerf verwisseit; en dat men, eindelyk, het
recht, by den minsten argwaan eener misdaad, met den grootsten haast en strengheid
handhaast.
Hoedanig nu ook dit staatkundigStelzel moge zyn, 'tstrooktmet de grondbeginzels,
waarop het Stelzel van het gansche Turksche Ryk rust. De Turken hebben in de daad
begonnen, hunne staatkundige regeering, geduurende den oorlog, te gronden, en wel
geduurende eenen oorlog, welke ten oogmerk had, een Ryk op rooveryen en geweldige
landwinningen te bouwen.
In de wezenlyke gronden is nog niets veranderd. Waarom men zig niet moet verwonderen,
dat de geheele Staat nog instemt met de omstandigheden, waarop hy wierd gegrond. De
groote uitgebreidheid des Ryks heeft ze veeleer nog meer beveiligd. Want in een groot
lighaam moet men het Kwaad voort byzyne eerste geboorte wegneemen. Dit is de reden,
waarom by de Turken, menigmaal, de geringste argwaan eene toereikende beweegreden is,
om tot de uiterste doodstraffen over te gaan. Het eenig onderscheid tusschen de
voorige en laatere tyden, dat ik by de Turken ontdekte, is dit, dat ze in Staatsonderhandelingen thans wat handelbaarer, en in Krygszaaken wat verstandiger zyn.
Deze verandering is egter heel natuurlyk. Want zy hangt van de omstandigheden des
geluks af, waarvoor alle menschelyke zaaken zyn bloot gesteld. In voorige tyden, toen
de Turken gestadig zegevierden, zig met een vetten buit verrykten, onmeetbaare
schatten verzamelden, gevolglyk voor alle Vorsten geducht waren, gaven zy zig iigter
aan het blind geval over; en, hoe redeloos ook de wyze was, waarmede zy toen te werk
gingen, zy ruimden egter, door hunne stout- en standvastigheid, de allergrootste
hinderpaalen uit den weg, om dat de omstandigheden hen gunstig waren.
Maar nu 't geluk veranderd, hunne militie in verval geraakt, en de huishouding, om
gemelde reden, in wanorde gekomen is; zo zyn ze, ten opzigte der wyze, ook eenigzins
veranderd. Doch met de daad voerden ze niets anders uit, dan dat zy hunne Staatkunde
beschaafden, en hebben, thans, de Kunst geleerd, van de onrechtvaardigen
gewelddaadigheid hunner zetregels met den mantel van verstand en web voeglykheid te
bedekken. Uit dien hoofde hebben zy de vleijendste en wellevendste manieren
aangenomen, welke men van de beschaafdfte Kabinet-ministers in Europa kan verwagten.
Zo veel als ik, geduurende den tyd, dat ik de Eer hebbe, aan dit Hof te zyn, heb
kunnen ontdekken, is dit het wezenlyke der Turksche Staatkunde. Maar hoe ze omtrent
andere vreemde Monarchen zo wel in Europa, als in Asia gezind zyn, met welken hun Ryk
eenige betrekking heeft, dit zullen wy vervolgens onderzoeken.

LXIII. Hoe de Turken omtrent Persië gezind zyn.
18295

18300

18305

18310

Drie Natiën hebben alleen eene onderlinge betrekking van belang met het Turksche Ryk,
de Persianen, de onderdaanen van den Mogol, en de Usbeken. Hier zal ik eeniglyk van
Persië spreeken.
De Persianen zyn eene Mogendheid, die wegens de uitgebreidheid hunnes Ryks, 't getal
hunner legers, en 't onderscheid der Leere, niet minder verfoeid, als gevreesd wordt.
Daar is voor de Turken geen geduchter vyand, om verscheide reden. De voornaamste is,
dat al het Turksche volk voor niets meer vreeft, dan wanneer het in een oorlog op de
grenzen van Persië dienst moet doen. De ongemaklykheid van den langen en ver
afgelegen togt, de bezwaardheid der lugtstreek, welke voor alle Europische natiën
doodelyk is, 't gebrek aan leevensmiddelen in woeste en weinig bevolkte Provinciën
hebben de Turken by ondervinding geleerd, dat gemeenlyk de minsten uit deze gewesten
terug komen.
De zeer groote uitgestrektheid der grenzen van Cabarta (Cirkassië) tot naar Bassora
stelt de Turken in de noodzaaklykheid, altoos meer legers in het veld te houden,
gevolglyk kosten te maaken, voor hunne huishouding bederflyk.
Deze lydt, verder, ook merklyk nadeel, om dat alsdan de Koophandel wordt afgebroken,
die uit de rykste artikelen bestaat, en gevolglyk de Keizerlyke tolhuizen groot
voordeel aanbrengt. Daarby kwam nog de droeve ondervinding sedert den oorlog met de
Persianen, toen de Sofi Thamas Kulikan op den Troon raakte, welke veroorzaakte, dat,
#17820101

283 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Beschryvinge des TURKSCHEN RYKS, 1782

18315

18320

18325

18330

18335

18340

wanneer al 't Krygsgeluk veranderde, de Turken wel begreepen, dat, wanneer ze al
eenige verovering maakten, zy ze nogtans niet, wegens den verren afstand van het hart
des Ryks, konden behouden. Zelfs de Godsdienst brengt iets toe, om den vrede met
Persië te wenschen.
Veelen naamlyk der Turken neemen dezelve leer van Ali aan, en hangen de Persische
geloofsbelydenis aan. Uit dien hoofde voedt de regeering, altoos, een zeker
wantrouwen omtrent hen, die ze tot Bevelhebbers in zulke verweerende oorlogen kiest.
Weshalven het, om deze en dergelyke reden, een zetregel der Turksche regeeringe is,
den oorlog met Persië te myden, om dat de Porte vooruit ziet, dat die voor haar
verderflyk is, nog meer, wanneer hy niet in een paar veldtogten wordt geëindigd.
Dewyl Sofi Kulikan een kloek en verstandig man is, en de denkwyze der Turken wél
verstaat; zo voert by zynen oorlog op die wyze, welke voor de Turken de gevoeligste
en doodelykste is. Hy zoekt geene veroveringen te maaken; hy trekt van den éénen hoek
der grenzen naar den anderen; hy zwerft overal, en leeft op kosten zyner vyanden; hy
sleept de menschen van allerlei ouderdom en geslacht mede; laat zyne troepen 's
winters in zyn land uitrusten, en zoekt, met één woord, den oorlog te rekken,
houdende dit voor het beste middel, om het Turksche Ryk te verzwakken, en het zo zwak
te maaken, dat bet, voortaan, niets tegen Persië kan onderneemen.
Zo merke ik Persië aan, en hierin word ik beveiligd door de eige denkwyze der Turken
omtrent Persië. Thans is 'er nog geen vooruitzigt van vrede; maar krygen hem de
Turken, dan zullen ze, bezwaarlyk, wêer zo ligt onlusten beginnen. Want zy kennen hun
eigen belang maar al te wél, en laaten zig in geen' oorlog in, zonder eene moreele
zekerheid te hebben, dat ze 'er voordeel uit trekken. (*)
(*) Des schryvers gedagten. nopens de denkwyze de Turken omtrent de oorlogen met Persië zyn zo
echt, dat, niettegenstaande Persië, na den dood van Thamas-Kuii Chan, in de uiterste
verwarring is geraakt, de Porte niet beeft willen onderneemen, dat Ryk aan te vallen. Zy is te
vreden, zo ze maar van dien kant in rust wordt gelaaten.

LXIV. Hoe de Turken van de Mogolers en Uskeken denken.

18345
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De oorlog, welken de Turken met Persië voeren, heeft gemaakt, dat zig de Mogolsiche
Keizer aanbood, eene diversie tegen den Schah te maaken. De Mogolsiche Ministers
maakten ontwerpen, die voor het overige zonder werking waren. De waare reden daarvan
was, om dat de Mogolers in weinig aanzien by de Turken zyn.
Zy weeten, dat ze geene Krygstugt verstaan, en na de Persisiche verwoesting dezes
lands arm aan geld zyn, en zy den moed opgeeven. De verre afstand, welke vaste
ontwerpen bykans onmogelyk maakt, en belet, dat men niet met nadruk en stellig kan te
werk gaan, heeft gemaakt, dat de Porte van deze onderhandeling afzag. Doch heeft ze
voor de Mogolsiche Ministers veele agting betoond, waartoe de eenpaarigheid van
Godsdienst en de oogmerken omtrent den Koophandel het hunne mede toebragten. Want in
de daad is de Koophandel zeer groot, dien ze met de Mogolsiche Ryken dryft. Die
geschiedt door den Persischen Zeeboezem over Basjora, alwaar één der rykste tolhuizen
van het Turksche Ryk is. De Porte voedt en onderhoudt de vriendschap met de Mogolsche
landen uit inzigten van Koophandel; maar verdere verbindtenissen worden, wegens den
afstand en de natuurlyke gesteldheid der Mogolsche volken, als nutteloos aangemerkt.
De Usbeken zonden mede Gezandten naar de Porte, om haar eene diversie tegen Persië
voor te slaan, dewyl ze wegens destrooperyen boos waren, die de Schah in hunne landen
had gedaan. Het Usbeksche Ryk grenft ten Westen aan de Kaspische Zee, ten Zuiden aan
Persië, ten Noorden aan de Karakalpakische Tartaaren, en ten OoRen aan Turkefan.
Maar, wyl ook deze volken by de Porte, wegens hunne Krygsdapperheid, in geen aanzien
zyn, zo heeft ze niet noodig geoordeeld, met hen zig in militaire ontwerpen in te
laaten.
De Usbeken ziende, dat het eerste onderwerp hunner bezendinge vrugtloos was, deeden
voorslagen van Koophandel. Hun land is ryk aan diamant-mynen van de volkomenste en
zeldzaamste soort. Zy booden den Turken aan, men mogt met hen een Plan tot een zo
ryken handel overleggen, welk voor beide Staaten zeer nuttig zoude zyn. Men hield
deswegen eenige Conferentien. Maar, wyl de eenige weg alleen door middel van de
Kaspische Zee was, zag men weldra de zwaarigheid, welke zig wegens de scheepvaart
opdeed. Want deze is in handen der Moscoviters, welke van dezen kostbaaren handel
voordeel trekken. Daar nu de Porte met Persië in oorlog is, (*) zo heeft ze goed
gevonden, deze zaak af te slaan, die nimmer ligt tot stand gebragt zal worden.
Met andere Asiatische Vor&en heeft de Porte geene gemeenschap. Noch Staats-oogmerken,
noch belang verbinden haar met iemand anders; want zy gelooft niet, dat ze de Kurden
en Dagestanen in deze klasse moet stellen, het welk volken zonder Godsdienst, wetten
en zeden zyn, die byna gestadig rond zwerven, en niets verder weeten, dan hoe zy, als
de dieren, hunne holen verdedigen.
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(*) De schryver spreekt van den tyd zyns verblyfs te Constantinopel, te weeten 1760.

LXV. Gedrag der Turken omtrent Rusland.

18385

18390
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18405

18410

18415

De Turken, die van natuure trots zyn, veragten de Christen-vorsten. Doch zo denken
verstandige mannen en de Staats-ministers onder hen niet. Ik wil slegts melden, hoe
ze van elk een' denken, die invloed op hunnen Staat of hunnen handel heeft.
De Russen zyn, thans, onder alle Christenmogendheden, voor de Turken de geduchtste.
De talryke legers, die deze Mogendheid zelfs in vredes-tyd op de been houdt, en de
troepen, op de Turksche grenzen de wagt gestadig houdende, geeven den Turken een
juist denkbeeld van de magt en sterkte der Russen. Zy begrypen dus, hoe gevaarlyk het
voor hen zy, Rusland tot vyand te hebben. De Turken hebben by Choczim, Oczakow en in
de Krim genoeg ondervonden, wat ze van de magt der Russen hebben te wagten.
't Verbond, door Rusland met Oostenryk of eenige andere Mogendheid aangegaan, maakt
de Porte de zaak nog zorglyker, en zy moet deswegen haare hoogagting voor Rusland
verdubbelen. 't Is zeker, dat de Porte veele moeite doet, de Russische vriendschap te
behouden, om dat ze met reden moet duchten, dat Rusland zig met de Persianen mogt
verëenigen. Doch, zo zeer als de Porte, voor het oog, de Russen met agting behandelt,
en haar ontziet; zo zeer haat zy hen in 't hart, en haakt naar eene gunstige
gelegenheid, om de magt der Russen te besnoejen.
Tot dat einde zoekt de Porte, gestadig, mistrouwen tegen de Russen by de nabuurige
Vorsten en vrienden derzelve te verwekken, alles aanwendende, om op deze of geene
wyze een Christen-mogendheid tegen dat Ryk op te ruijen, op dat, wanneer de
vyandschap tusschen de Porte en Persië eens is geëindigd, zy gebruik moge maaken van
de gelegenheid, om eenig voordeel op Rusland te behaalen.
De wasdom der Russische magt heeft, in de daad, ook de bevolking en het voordeel van
het Turksche Ryk zeer doen verminderen. De Russen zyn, op de grenzen, gestadig
werkzaam, en de Tartaaren kunnen 'er niet meer die strooperyen doen, welke zy toen
aanhoudend waagden, zo lang als Rusland minder oorlogsgezind en geregeld was.
Gevolglyk komt ook niet meer die verbaazende menigte van slaaven, welke de Tartaaren
anders, jaarlyks, als een tak?? van Koophandel naar Constantinopel zondt. Men heeft
berekend, dat hierdoor, alle jaaren, de bevolking dier hoofdstad by de 20 duizend
menschen toenam. De Tartaaren leverden menschen genoeg ten dienste der Galeijen,
welke, niettegenstaande haar gering getal, thans nogtans zeer slegt met matroozen
voorzien zyn. By de vermindering van het Turksche Ryk is het bezwaarlyk te denken,
dat de Turken ooit groote voordeelen op de Russen zullen behaalen. (*)
(*) De oorlog, omtrent het jaar ?? tusschen te Russen en Turken gevoerd, heeft des Schryvers
oordeel volkomen bevestigd.

LXVI. Gedrag der Turken omtrent Pruissen en Zweeden.
18420
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18430

18435

Pruissen was, vóór weinig tyd, nog eene voor de Turksche Regeering byna onbekende
Mogendheid. Maar, na dat het Pruissisch Huis, in laatere tyden, oorlogen tegen het
Oostenryksche Huis gevoerd, en met veele magtige Vorsten verbonden heeft aangegaan,
zo drong 't gerucht nopens de sterkte en dapperheid der Pruissische troepen ook tot
het Turksche Hof door. De nieuwe bloedverwandtschap van het Pruissische Huis met de
Kroon Zweeden heeft, voornaamlyk, by de Turken de begeerte verwekt, om met den Koning
van Pruissen in vriendschap te leeven, en zy begonnen zig te vleijen, dat ze met hem
een goede vriendschap konden houden.
De Porte begrypt heel wél, dat wegens de legginge der Staaten, en uit hoofde der
talryke legers dit eene Mogendheid is, die in het Noorden en in Duitschland veel kan
uitvoeren. Des gaat het vast, dat de Porte alle moeite doen zal, om alle Mogendheden
op haare zyde te brengen, welke aan het Ryk of aan Rusland grenzen, om ze, by een
voorkomende gelegenheid, onderling te verdeelen. Dit zal, altoos, een valse zetregel
der Turken zyn. Zweeden is eene Mogendheid, welke reeds sedert veele jaaren met de
Turken in goede vriendschap is. Zy was by hen in een goed aanzien onder Carel XII. De
Turken hebben wel na het ongeluk, dat deze Kroon met Rusland in Finland had, iets van
de hoogagting voor de Zweeden verlooren; maar dit niettemin vaaren zy voort, met hen
de innigste vriendschap te houden, om dezelfde staatkundige inzigten tegen Rusland,
om welke zy ook met den Koning van Pruissen vriendschap zoeken te houden.

LXVII. Wat de Turken van Polen denken.
18440

Voordezen was 'er geene voor de Turken geduchter Mogendheid, waarvoor zy grooter
agting hadt, dan Polen. De rykdom, de uitgestrektheid en bevolking dezes Ryks, het
aantal ruiters, dat het in 't veld kon brengen, en welke van de Turken als zeer
dapper wierden aangemerkt, was eene beweegreden, waarom de Porte voor deze Mogendheid
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zo groot eene agting had.
Eene sterkere reden van vrees waren de Kosakken, van deze Kroon afhangende. Deze
kwamen, dikwyls, met alle magt van de zwarte Zee, verwoestten en plonderden de dorpen
bykans tot aan de poorten van Constantinopel welke stad zy, menigmaal, in groot
gebrek van leevensmiddelen stelden, terwyl ze den handel der Turken stoorden.
Zo onvoorzigtig als de Polakken in hun gedrag omtrent deze strydbaare natie waren, zo
oplettend waren, integendeel, de Turken. Zy vleiden en liefkoosden haar zo lang, tot
dat zy eindelyk, het geen ze geduurende zo veele jaaren hadden gewenscht, verkreegen.
Zy bewoogen de Kosakken tot een opstand, en maakten, dat ze zig aan des Sultans
bescherming onderwierpen.
Na dat ze op deze wyze de veiligheid op de zwarte Zee hadden verkreegen, zagen ze zig
van een gevaarlyken vyand bevryd, en onttrokken de Kroon Polen eene sterkte, waar
door zig dit Ryk anders geducht maakte. Toen boven dat nog de inlandsche onlusten in
dit Ryk ontstonden, zagen de Turken deszelfs zwakheid gestadig meer en meer. Hoe
hodyker?? zy dus omtrent Polen zyn; des te minder is hunne agting voor de Polakken.
Dit niettegenstaande tragten zy, in een goed, vertrouwen met hen te leeven; want zy
merken Polen als één der sterkste middelen aan, om Rusland onder 't jok te brengen.
Wanneer 'er daarom onlusten in deze Republiek ontstaan; dan beezigende Turken alle
zorg, om van alle binnenlandsche voorvallen bericht te krygen. Zy gebruiken alle
kunstgreepen, op dat de Russische party niet de overhand onder de Waywoden krygt. De
Vorsten van Wallachië en Moldavië en de aangrenzende landen hebben bevel, op alles',
wat 'er omgaat, een waakend oog te houden, en de Poolsche natie alle mogelyke blyken
van vriendschap en een goed vertrouwen te geeven, alleen om haar te vleijen.

LXVIII. Wat de Turken van het Oostenryksche Huis denken.
18470
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Het Oostenryksche Huis was altoos eene Mogendheid, die van de Turken met groote
agting wierd behandeld. De menigvuldige bevinding van de dapperheid der Oostenryksche
troepen heeft de Turken door hun eigen nadeel geleerd, zeer groote agting voor de
Duitsche militie te hebben. Zy geeven haar zonder tegenspraak 't getuigenis, dat ze
onder alle Europische natiën de dapperste is. Wanneer de Keizerlyke Kroon met dit
Doorluchtigft Huis is verëenigd; dan behandelen de Turken den Keizer met de uiterste
agting. Zy begrvpen wel, dat, wanneer de Duitsche Ryksvorsten hem bystaan, hy eene
Magt heeft, waar tegen die van den Grooten Heer niet kan bestaan.
De eenige troost voor de Turken was anders het misnoegen der Hongaarsche Stenden,
welke, onder het voorwendzel van Godsdienst, steeds bereid waren, onlusten te
verwekken. De Turken verheugen 'er zig altyd heimelyk over, om dat zy, in geval van
een' oorlog, dit voorwendzel konden gebruiken, om eene diversie te maaken.
Zeer gevoelig was het hen, toen dit Ryk zo eenpaarig besloot, met de uiterste kragten
en allen nadruk, de regeerende Koningin van Hongarye, Dochter van Carel VI, by te
staan en te gehoorzaamen. Want hierdoor wierd hen 't eenige middel afgesneeden, op
binnenlandsche onlusten te hoopen, wanneer ze met deze Mogendheid in oorlog mogten
raaken.
Nog gevoeliger zoude het voor hen wezen, wanneer de Keizerlyke Kroon by dit Huis
bleef. Doch, wat ook moge geschieden, de Turken zullen, altoos, hoogagting voor het
Aartshuis Oostenryk hebben. Want zy weeten wel, dat dit Huis, zelfs zonder de
Keizerlyke Kroon, wegens den grooten aanhang en de naauwe verbindtenis met de
Duitsche Vorsten, by voorkomende gelegenheden, magtige hulp kan krygen.
Een andere sterke doorn voor de Turken, en welke hen zeer doet, is het verbond met
Rusland. De Porte zal nimmer ophouden, zo 't mogelyk is, mistrouwen tusschen beide
Hoven te verwekken, en met alle kragten een keten zoeken te verbreeken, die de
allersterkste is, en haar zeer hindert, om de Christen-landen te beoorlogen. Wanneer
zig, voor het overige, eene gunstige gelegenheid voor de Turken opdoet; dan zullen zy
ze, gewis, niet verzuimen, om het Bannaat Temeswar, en mogelyk nog meer na zig te
trekken.
Behalven dat ze zien, hoe zeer zonder het bezit dezes lands Belgrado verzwakt is, en
hoe veel 'er hen, om reden van Staat, aan gelegen legt, de heerschappy over eene zo
gewigtige plaats te hebben; zo zal de regeering ook, door het voorstel van veele
byzondere menschen, daartoe worden aangezet, welke daarby belang hebben. Want veele
aanzienlyke Turken bezaten, in dit Bannaat, ryke landeryen, en de Sultan verleende
aldaar veele Saéyme en Tymar??.
Doch, zo lang als 't Turksche Ryk in zyne tegenwoordige zwakheid blyft, zal het zeer
moejelyk zyn, dat de Porte tot eene zo gewigtige onderneeming besluite.

LXIX. Wat de Turken van Frankryk denken.

De Koning van Frankryk was de eerste onder de Christen-vorsten, wier Staaten niet aan
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des Sultans landen grenzen, welke zig, wegens de vryheid des Koophandels, met de
Porte in onderhandeling ingelaaten, en den Titel als Keizer heeft verkreegen. Sedert
het onderling verbond van Franciscus I. met de Turken, hebben deze beide Hoven eene
goede vriendschap onderhouden. De Turken hebben de naauwkeurigste en zekerste kennis
van de Fransche Magt en het aanzien, dat deze Kroon onder alle Christen-mogendheden
bekleedt.
Doch de Turken zullen, niet alleen wegens de magt der Franschen, maar ook om hun
eigen belang, gestadig tragten, met de Kroon Frankryk de innigste vriendschap te
houden. Zy begrypen, dat Frankryk de Magt is, welke boven alle anderen de
Oostenryksche Magt in evenwigt houden, en in geval van nood eene sterke diversie kan
maaken.
Daarentegen is ook dit zeker: zo zeer als de Turken alle moeite zullen doen, om by de
Kroon Frankryk bystand tegen de vyanden der Porte te zoeken; zo bezwaarlyk zullen de
Franschen, ingeval van nood, de Turken voorzigtig bystaan, indien ze daarby niet hun
eigen voordeel zonneklaar zien.
De ryke en milde Koophandel, welken de Franschen in Turkye dryven, verschaft hen mede
voordeelen, en maakt hen zamen goede vrienden. Want de Keizerlyke tolhuizen trekken
'er ongemeen voordeel van. Maar, even als de Turken de Fransche natie als zeer fyne
Staatkundigen kennen, die de behandeling van zaaken best verstaan; zo gaan ze, thans,
met de Franschen met de uiterste voorzigtigheid om, speelende met hen in alles den
geveinsden. Zy vertrouwen hen niet, duchtende altyd, dat hen deze verstandige en
werkzaame natie de loef afsteeken mogt.

LXX. Wat de Turken van Engeland en Holland denken.
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De Kroon van Engeland wierd, van de Turken, om haare Zeemagt, haaren grooten en
uitgebreiden handel, en wegens de verdienste van zo veele onder Engelsche bemiddeling
met de Porte geslooten vredes-tractaaten, altoos met een byzondere agting aangezien.
Doch voor tegenwoordig is het den Turken zeer gevoelig, te zien, dat Engeland zulk
eene magt ter Zee, en zo talryke vlooten heeft, welke in de Middelandsche Zee en in
den Oceaan rond zeilen. In tegendeel beklaagen de Turken het verval hunner eige
Zeemagt, bevindende daarvan eene smert, waar voor eene zo trotse natie vatbaar is,
die zig, van de vroegste tyden af, als de magtigste te water en te land aanmerkte.
Trouwens, de Turken verbergen hunne smert, tragtende haar veeleer door de
oplettendheid te bedekken, waarmede zy deze Kroon behandelen. Alhoewel de Koophandel
der Engelschen in deze landen zo groot niet meer is, als wel in vroeger tyden; de
Engelsche Kroon verdient nogtans, van de Turken met agting te worden behandeld. Want
zy hebben veele Engelsche Manufactuuren, vooral zodanige, welke tot wellust en weelde
dienen, noodig.
De verre afstand van Engeland van het Turksche Ryk, de byzondere legging dezes
eilands, zyne groote magt ter Zee, beveiligen het tegen al het gevaar en de
beschimpinge der Turken, welke wel zien, dat het veel ligter is, van Engeland te
worden aangetast, dan dat ze in tegendeel ook deze Kroon wêer moeite konden aandoen.
Engelands vriendschap zal dus den Turken meer voordeel aanbrengen, dan die van eenig
Monarch en zulke Mogendheden, welke,wegens de nabyheid haarer Staaten, met dit Ryk
geschillen kunnen hebben.
De Hollanders waren, tot het jaar 1660, in geen byzondere agting in Turkye, om dat ze
daar hunnen Koophandel onder de bescherming der Engelschen dreeven. Maar, na dat de
Turken hebben vernomen, wat Holland voor eene magt ter Zee heeft, en welken ryken
Koophandel zy in Indië dryven; zo agten ze nu deze Magt zeer hoog, en gaan met hunne
Ministers eerbiediger om.

LXXI. Wat de Turken van de Koningen van Spanje en Napels denken.

De Spaansche Kroon is, wegens haare eerste grondbeginzels, eene vyandin der Turken.
Daar zyn altyd eenige gewapende schepen in Zee, die den Koophandel der Turken op de
Middelandsche Zee ontrusten. Deze hadden ook, dikwyls met de Spanjaarden gaarne vrede
gemaakt, zo niet hunne oude vyandschap, en natuurlyke hoogmoed hen daarvan had terug
gehouden. Voor 't overige weeten zywel, dat de Spaansche Kroon zo magtig niet meer
is, als ze te vooren was, en dat, niettegenstaande de hulp, welke zy van haare
vlooten uit Westindie trekt, zy in haare huishouding, door de menigvuldige oorlogen,
merklyk is afgenomen, en geen al te bevolkt land heeft.
De Koning van Napels wordt van de Turken, uit hoofde zyner verbindtenis met de Kroon
Spanje niet alleen, maar ook om die met Frankryk, hoog geagt. Het kan gebeuren, dat
by voorkomende gelegenheid door hem ook met de Spaansche Kroon vrede gemaakt wordt.
Inmiddels houdt de Koning van Napels hier eenen Minister, met het Karacter van een
buitengemeen meen Gezandt, welke van de Turken even zo wordt behandeld, als de
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Ministers der oudste Kroonen.
De Turken hebben ook met het Napelsche Hof een Commercie-tractaat geslooten, doch 't
welk niet veel wil zeggen. Voor 't overige weeten de Turken wel, dat Napels
aanspraaken maakt op eenige Staaten, thans onder de heerschappy der Turken staande.
Veelligt konden ook de Napelsche Koningen, by goede gelegenheid, met de oude eischen
hunner Koningen opkomen; maar daarentegen letten ook de Turken op elke schrede, die
het Napelsche Hof doet.

LXXII. Wat de Turken van de Republiek Venetië denken.
18585

18590

18595

18600

18605

18610

18615

18620

18625

18630

18635

De Republiek Venetië wordt van de Turken zeer hoog geagt, en is by hen, thans,
ongemeen gezien. (*)
De lange duurzaamheid haarer heerschappy, welke zy als een gevolg van de
schranderheid der Raads-collegien aanmerken, maakt, dat de Turken de Venetiaansche
regeering als de verstandigste in Europa aanmerken. De langduurige ondervinding,
welke zy in herhaalde Zeegevegten, doch meest by zo veele slagen in den bekenden
Kandiotischen oorlog, van haare dapperheid heeft gekreegen, heeft den gemoederen der
Turken een zeer verheven denkbeeld van de dapperheid der Venetianen ter Zee, en van
hunne kundigheden in Zeezaaken ingeboezemd.
Zy staan openhartig toe, dat van dien tyd af de Turksche Zeemagt begonnen is, in
verval te raaken. Toen wierd ze, door zo veele nederlaagen, dermaate verzwakt, dat
van dien tyd af geene zo talryke en magtige vloot meer in Zee is verscheenen, als in
voorige tyden. Daar ze, boven dat nog van de Venetianen, by alle onderhandelingen,
een zekere oprechtheid, en by alle Venetiaansche Kooplieden trouw- en eerlykheid in
hunne Contracten hebben gevonden; zo houden de Turken de Venetiaansche natie voor
eene eerlyke en stipte natie, handelende, misschien, met haar met meer oprechtheid,
dan met eenige andere.
In vroegere tyden daarentegen was geene natie by de Turken meer gehaat, dan de
Vmetiaansche. De menigvuldige oorlogen, welke van tyd tot tyd ontstonden, vergrootten
den haat aan weerszyde. Maar, na dat ze met de Venetianen eenen eeuwigen vrede
slooten, welken Venetië ook onderhouden, en zelfs in de laatste onlusten eene stipte
Neutraliteit in agt genomen heeft; zo is de ongenegen- in toegenegenheid veranderd,
en de Turken houden, thans, de Venetianen voor hunne beste vrienden. Ik kan
verzekeren, dat ik, by zekere gelegenheden, zo dra ik maar zeide, dat ik een
Venetiaan was, op de vriendelykste en hoflykste wyze wierd ontvangen, en men met my
openhartig omging, 't Is buiten kyf, dat ter grondvestinge dezer gemeenzaamheid de
wyze maatregels der Venetiaansche Gezandten oneindig veel hebben toegebragt, welke
door hunnen minzaamen omgang, hunne verstandige aanslagen, hun luisterryk gedrag, de
Venetiaansche natie Eer, hoogagting en genegenheid hebben te wege gebragt.
Om dezen voorrang staande te houden, zal het zeer dienstig zyn, dat men altoos tot
deze bediening mannen kieze, welke ondervinding hebben in onderhandelingen, en daarby
vermogens bezitten, om het ampt van een openbaar Gezandt met die welvoeglykheid waar
te neemen, welke wel overal nuttig, maar aan het Turksche Hof zeer noodig is.
Dit ondersteld zynde, houde ik het byna voor onmogelyk, dat een groot geschil konde
ontstaan, welk het Turksche Ryk tot eenen vredebreuk met Venetië kon beweegen.
Behalven dat de Turken gunstige indrukzels van de wysen regtschapenheid der
regeeringe, en van de eerlykheid der natie hebben, zien ze zeer wel, dat het, by 't
tegenwoordige Systema van Europa gansch niet raadzaam en nuttig voor hen is, oorlog
met Venetië te voeren.
Daar is ook, in de daad, geene evenredigheid meer tusschen hun gevaar en hunne hoop.
Overal, in de Levant en in Dalmatië, zouden zy de sterkste plaatzen ontmoeten, die
bloed, tyd en schatten zouden kosten, zoo ze zig met de verovering derzelve wilden
ophouden. En, zo zy al eenige veroverden, dan zou de winst zo groot niet zyn, als het
verlies. Hierby komt nog, dat, daar het verdrag van 't Aartshuis?? Oostenryk met
Rusland de gevaarlykste doorn voor hen is, zy het Gemenebest steeds goede woorden
moeten geeven, op dat het 'er geen deel aan neemt.
Want daar Venetië eene Zeemogendheid, is, zou dezelve altoos met haare sterke vlooten
in staat wezen, het Turksche Ryk eene geweldige diversie te maaken. De Porte zoude in
de noodzaaklykheid worden gebragt, zo veele afzonderlyke Ryken en Kusten wél te
bezetten, en met sterke Garnizoenen te voorzien, om dat de Republiek dezelve heel
ligt aantasten konde. Wanneer dus al een onbezuisde Sultan den Troon beklimmen, of
eenig ander toeval ontstaan mogt; zo zou egter, om alle gemelde reden van
genegenheid, Staatkunde en belang, het Turksche Ryk bezwaarlyk besluiten, de
Republiek Venetië moeite aan te doen.
Wanneer de Sultan aan de Republiek Venetië schryft; dan gebruikt hy de volgende
bewoordingen: "Aan de roemrugtigste onder de groote Vorsten van Jesus Godsdienst,
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huisvesters van aanzienlyke perzoonen der natie van den Messias, beslissers van de
zaaken der Christen-natien, met den mantel van heerlykheid, en Majesteit bekleedde
Heeren, bezitters van Eere en roem, onzen Eerwaardigen Vriend, den Doge en de
Republiek Venetië, wier einde gelukkig zy!" (*)
(*) Men zal deze verzekering eenen Venetiaanschen schryver wel ten beste houden. Men kan ze
wel van geene valschheid beschuldigen; maar over 't algemeen betuigt elk schryver dergelyk
iets van zyne Natie.
(*) Deze woorden, wier einde gelukkig zy! maaken het slot in de Titels uit, welke de Porte in
alle hunne brieven den Christen-mogendheden geeft, en zo veel betekenen: dat deze in de
aanneeming van den Mahomedaanschen Godsdienst haar geluk mogten vinden.

LXXIII. Wat de Turken van de Vredes-tractaaten en verdragen met vreemde
Vorsten voor gedagten voeden.
18655

18660

18665

18670

18675

18680

18685

18690

18695

18700

Het Wetboek der Mahomedaanen, Kitah Adia, (†) stelt als een zetregel van Godsdienst
vast, dat de Turken de Vredes-tractaaten niet alleen kunnen, maar ook moeten breeken,
wanneer ze daar door hun Ryk uitbreiden, en hunnen Godsdienst voortplanten kunnen.
Om deze grondstelling te staaven, zeggen ?? Mahomed heeft, toen hy genoodzaakt wierd,
de belegering van Mekka op te breeken, met de inwooners dier stad vrede geslooten, en
hen vervolgens wêer overvallen, toen ze 'er het minst aan dagten: door dit voorbeeld
heeft hy zynen nakomelingen geleerd, dat men vredestractaaten slegts in zo verre moet
gebruiken, als het belang van 't Ryk en den Godsdienst medebrengt.
De Turksche historie is vol voorbeelden, hoe zig de Turken, in zulke gevallen, hebben
gedraagen, waar onder het Tractaat van 1604 het zonderlingste is. De Gevolmagtigde
Ministers der Porte en des Keizers waren te Pest vergaderd, om daar aan een' vrede te
werken. De Turken behandelden de Keizerlyke Gevolmagtigden op de staatelykste wyze;
maar, geduurende het Tractement, trok de bezetting van Osen, in hoope, van de muuren
niet wél bezet te vinden, uit, om die plaats te overvallen, maar vondt ze zo wél
bewaakt, dat ze met schande moest aftrekken. Dit bewyst, dat zig elk een bedriegt,
die meent, in de Tractaaten by de Turken eenige eerlyk- of gerechtigheid te vinden.
Wcshalven 't voor een' Vorst altoos een regel van beleid zal zyn, door zyne Ministers
in Turkye, by elke beweeging der Turken, de zaak maar voort in 't werk te laaten
stellen. Anders is het zeker, dat, wanneer ze zig geheel op Tractaaten verlaaten, zy
by de eerste, voor de Ongeloovigen gunstige gelegenheid, tot hun nadeel, eene
smertelyke ondervinding van dezen Turkschen zetregel van Godsdienst zullen hebben.
(†) Ik staa 'er niet voor in, of de Titel dezes boeks regt opgegeeven :s. Inmiddels staat hy
ook zo in myn handschrift.

LXXIV. Hoe de Turken de Gezandten van vreemde Mogendheden aanmerken.

De Turken maaken geen onderscheid tusschen den rang van vreemde Ministers, by de
Porte resideerende. Zy noemen de Afgezandten, Gezandten en Residenten alle met den
naam van Eltschjy. Hunne Wet en de Koran zien den rang van een Gezandt als
onschenbaar aan: en dit niettegenstaande hebben wy ontelbaare voorbeelden van het
tegendeel.
De reden hiervan is deze: om dat de Turken de Ministers tweezins beschouwen, als of
ze twee heel onderscheide menschen waren. Eerst beschouwen zy hen als zodanigen, die
hunnen Heer, welke hen zendt, verbeelden, in wiens naam zy iets by den Grooten Heer
uitvoeren, en over vredebreuken en andere schendingen der Tractaaten klaagen. Ten
anderen merken zy hen aan als enkele Gyzelaars, ter verzekeringe van de tusschen
hunnen Heer en den Sultan geslooten verdragen.
In dit tweede opzigt maaken zy gansch geene zwaarigheid, het recht der volken te
schenden, en den Minister van elke Mogendheid te arresteeren, of hem in de zeven
Torens te zetten. Wanneer een oorlog uitberst; dan is deze gewelddaadigheid bykans
een noodzaaklyk gevolg. Want de gevallen zyn zeer zeldsaam, dat, by gelegenheid van
een vredebreuk, de Minister niet in de zeven torens, of op één der Kasteelen van den
Bosphorus gevangen gezet wordt. Zo dra ze maar een klein geschil met een Vorst
hebben; dan moet deszelfs Minister gewelddaadigheden lyden.
Onder alle vreemde Ministers worden twee hunner, ten opzigte der plegtigheden, met
een byzondere agting behandeld, te weeten de Keizerlyke en Venetiaansche. Zo dra een
Keizerlyk Minister in de Turksche Staaten aankomt, wordt hy, voort, op kosten van den
Grooten Heer onthaald, tot dat hy wêer vertrekt. Doch onlangs heeft men ook deze
agting een Russischen en Poolschen Minister beweezen.
Wat betreft den Keizerlyken Minister: deze brengt den Sultan, gemeenlyk, ryke
geschenken, welke ook deze wêer door zyn' Minister beantwoordt. Op dezelfde wyze doen
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de Fransche, Engelsche en Hollandsche Gezandten; doch dit onderscheid is 'er, dat de
Sultan deze hunne geschenken niet beantwoordt: want hy merkt ze als een recht, en als
eene belooning aan voor de bescherming, die hy den Kooplieden dezer natiën laat
genieten.
Het onderscheid, dat de Venetiaansche Gezandt boven anderen geniet, bestaat daarin,
dat hy een openbaaren intogt in de stad doet; eene plegtigheid, welke voor de
buitengewoone Gezandten van andere Vorsten is voorbehouden, en die de Gezandten der
Republiek van oude tyden her genieten. Dit is eene onderscheidende Eer voor den
Gezandt van Venetië, die wel gering is op haar zelve, doch alleszins opmerkinge
verdient, om dat geen ander Minister deze Eer geniet.
Op den dag van den H. Marcus, als het Nationaal Feest, laat hy, volgens eene oude
gewoonte, eenige mortieren in zyn Paleis afschieten, het welk de Porte den anderen
Ministers nooit heeft willen toestaan, zelfs niet eens by huwelyks- geboorte- en
Kroonings-plegtigheden hunner Vorsten. Voor 't overige wagten zig de Turken
zorgvuldig, geene vremde Ministers ter Audiëntie des Grooten Heers toe te laaten, dan
op zulke dagen, wanneer hun Hof met pragt en luister verschynt. Uit dien hoofde
geeven zy, gemeenlyk, audiëntie op zulke dag wanneer de militie wordt betaald. Dit
egt Weden dezer Audientien, en de wyze, hoe ze geschieden, zyn waardig, dat ze in 't
byzonder worden gemeld. Wanneer men ze by één' Minister weet; dan weet men ze by
allen. Daar is geen onderscheid, dan daarin, dat de Venetiaansche zynen intogt
openlyk doet.

LXXV. Plegtigheden by den intogt van een gewoon Gezandt der Republiek
Venetië.
18730

18735

18740

18745

18750

18755

18760

18765

Het eerste werk, dat een Venetiaansch Gezandt, ten onderscheide van alle andere
Gezandten uitvoert, is zyn openbaare intogt in de stad. By dien, welken ik by woonde,
ging het op de volgende wyze toe:
's Morgens vroeg op den bestemden dag, ten 14 uuren volgens onzen wyzer, begaf zig de
Gezandt, in eene draagbaar, van zyne wooning naar Thopchaneh. Zyn gevolg ging deels
voor, deels na. Aan den oever gekomen zynde, ging ze scheep op Kaiken, welke met
verscheide riemen waren voorzien. De Gezandt scheidde zig af, en ging in eene
uitsteekende Kaike, welke hem de Terschaneh-Emyn, die by afwezenheid van den
Kapitein-Bassa deszelfs plaats bekleedt, had toegezonden. Zy had kussens en
dekkleeden, met goud belegd, en twaalf paar riemen. In dezelve ging de Gezandt, de
Secretaris en een Tolk der Republiek. Men voer heel zagt, en onder begunstiging van
een goeden wind en heldere lugt, onder een gestadig schieten van drie Venetiaansche
schepen en veele Barken en Koopmans-tartaanen, tot aan de trap Meez-Skeleafy, alwaar
men gemeenlyk aan land gaat.
Van hier begaf zig de Gezandt met al zyn gevolg in een huis, daar hy van den
Tschausch Baschy en andere Turksche Ministers wierd ontvangen. Men complimenteerde
elkander, nam ververschingen naar de Turksche gewoonte, en ??eet 'er eenigen tyd mee,
tot dat het talryk gevolg, zig aan den wyden oever bevindende, in orde gebragt kon
worden, om tot den op togt klaar te zyn.
Deze geschiedde in de volgende orde. Vooraf trokken 300 Janistaaren, elk met een
Kjulah op het hoofd, zynde een lange muts van wit laken, over de schouders
afhangende. Agter hen ging hun Kok in een kleed van zwarte pels, van welken aan veele
zilveren kettingjes formen van werktuigen, voor de Keuken noodig, hingen. Hierop
kwamen 60 Tschauschen te paard met de Tschausch-Kjulah, of hunne Ceremonie-muts op
het hoofd.
Hen volgden 36 Slavonïêrs des Gezandts in hunne livrei met hunnen aanvoerder aan het
hoofd; de Stalmeester zyner Excellentie, aan het hoofd van zes fraai toegeruste
rypaarden, half in eene Turksche, half in eene Italiaansche toerusting. Deze wierden
geleid door zes Stalknechten in hunne livrei. De Huis-hofmeester, en een ander
huisbediende te paard, voerden 56 Lakeijen te voet in kostbaare livreijen aan. Voorts
kwamen 14 Kamerdienaars te paard, de Page zyner Excellentie te paard, tien
taalknaapen (*) en zes Tolken te paard; de Overste der Janistaaren te paard, met zes
Tschjokahdars te voet; de Waiwode of Stadhouder van Galata met zes Tschjokahdars; de
Tolk der Republiek Ralli; de Tschauschlar-Kjctchuda of Ceremoniemeester met een ander
Officier van den Spahilar Aga met vier Tschjokahdars; de Tschauschlar Eniyn of Opperopziener over de Tschausch met vier Tschjokahdars; de Tschausch-Baschy of Generaal
der Tschaufen met ?? Tschjokahdars.
Eindelyk kwam de Gezandt in een Zydenkarmozyn rood kleed, ryklyk met goud belegd. Hy
had de Hertoglyke muts van dezelfde stof op het hoofd, en reedt op een paard, dat hem
het Hof had toegezonden. Rondom hem waren zes Slavoniërs in hunne Livrey. Drie Edelen
van Venetië, de twee Gezandtschaps-secretarissen en anderen van zynen Hofstoet, zamen
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20 perzoonen, reeden op Hof-paarden. Dan volgden 49 deels Kooplieden, deels andere
Vetianen te paard. Den optogt sloot één Tschausch, één Kapudschjy, en twee
Janistaaren te paard, met andere perzoonen te voet, die alle onderdaanen der
Republiek waren, omtrent honderd perzoonen. In deze orde en met deze pragt duurde de
optogt wel twee uuren, eerst door de straaten van Galata, voorts door die van Pera
tot aan 't Paleis van den Bailo. De Gezandt reedt het Hof in, en hiermede nam de
plegtigheid van den intogt een einde.
(*) Verscheide natiën, ais de Keizerlyke, Fransche, Venetiaansche en andere houden een zeker
getal jonge lieden, die in de taalen voor den toekomenden dienst hunner natie worden
onderweezen.

LXXVI. Plegtigheid by het bezoek van den eersten Visier.
18785

18790

18795
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Op den openbaaren intogt volgen de bezoeken aan het Hof. Het Ceremonieel brengt mede,
dat men den Groot Visier vóór den Grooten Heer een bezoek geeve.
Op een bestemden dag, in dezelfde orde, en met een zelfde gevolg begaf zig de Gezandt
naar Thopchaneh, alwaar hy scheep ging, en met Kaiken over het Kanaal van Pera naar
Constantinopel voer. Hy, de Gezandtschaps-secretaris en de Tolk zaten in de Kaike van
den Tschausch Baschy; de Venetiaansche schepen en vaartuigen losten het geschut. Toen
de Gezandt aan den overkant aan land stapte, ontving hy de complimenten van den
Tschausch-Baschy en andere Turksche Ministers; hy steeg te paard, en kwam met zyn
geheel gevolg, het zelfde als by den intogt, binnen een half uur aan het Paleis des
Groot Visiers. Aan de trap wierdt hy door den Tolk der Porte ontvangen, die hem
geleidde, en in de Audientie-zaal, in den hoek naar den Sopha des eersten Visiers
bragt.
Hierby genoot de Gezandt eene byzondere Eer. Want anders is 't gebruik, dat men de
Gezandten eerst in eene voorzaal laat zitten, en eene wyl wagten, waarop zy in de
Audientie-zaal worden geleid, alwaar ze nogtans moeten wagten, tot dat de Visier
komt. De Gezandt binnen komende, liet men hem op een stoel zonder leuning zitten,
waarop een lakensch kussen, fraai gewerkt, lag. Rondom hem stondt zyn gansche
aanzienlyke Hofstoet, ter regte zyde de Tolk der Porte, aan de linke hand de Tolk van
den Gezandt, en nader aan zyne zyde stondt de Gezandtschaps-secretaris met den brief
van den Raad, dien hy met beide handen vast hieldt. Hy was in eene beurs ven Karmozyn
rood laken, met goud geborduurd, maar het zegel op eene massif gouden doos gedrukt.
Het gansch vertrek was vol van de voornaamste Turken; zy stonden allen in eene ry, om
hun Hof by den Groot Visier te maaken, die eenige oogenblikken daarna kwam, en door
de Turken met luider stemme begroet wierdt. Voor hem ging de Kjetchuda en de ReisEfendy, welke overënd aan den hoek stonden, daar hy zat. Zyn kleed was een lange
Tabbert van groene kleur, met breede mouwen, en met Sabelbont gevoerd. Op het hoofd
hadt hy een langen, bovenspits toeloopenden Tulband, die na de slagen van het hoofd
vierkantig was. Hy was gevoerd met witte Zyde, en had een' zoom met een gouden plaat,
vier vingeren dik, welke hem deftig stond.
Zo dra hy verscheen, stondt de Gezandt op, (*) maar bleef, even als al zyn gevolg
gedekt, gelyk dit de gewoonte by de Turken is. Na dat ze elkander hadden gegroet,
ging de Gezandt, ten zelfden tyde, met den Visier zitten. Hierop deedt de Gezandt
eene gepaste aanspraak, welke door den Visier met eene, by de Turken niet gewoone
openhartig- en hoflykheid wierdt beantwoord. De Visier liet zig zelfs in verscheide
vriendelyke uitdrukkingen en vraagen, raakende den perzoon des Gezandts, in.
Na dat men, hierop, beiden de Koffi, voorts den Sorbet, en eindelyk 't welriekend
wateren het reukwerk, alles in zeer kostbaare vaten, had aangebooden, zo wierd de
Gezandt met een fraajen Kastan, even als zyn gansch aanzienlyk gevolg van 40
perzoonen, begiftigd. Deze Ceremonie ten einde zynde, kwam de Visier het verzoek des
Gezandts voor, bepaalende hem de Audiëntie by den Sultan op den volgenden dinsdag.
Zo eindigde deze Audiëntie. By het afscheid wierd de Gezandt nog door den Visier met
twee Zakdoeken beschonken, - waarvan de een met goud, en de ander met zilver was
doorweeven. Na 't eindigen van deze geheele plegtigheid, begaf zig de Gezandt wêer
naar zyn eigen Paleis.
(*) Gemeenlyk pleegen de Gezandten niet te gaan zitten, om niet, wanneer de Visier binnen
komt, te behoeven op te staan. Want deze zou gewis niet opstaan, gelyk hy dit dan ook niet by
het vertrek des Gezandts doet, maar zitten blyft.

LXXVII. Plegtigheid by de Audiëntie van den Grooten Heer.
18835

Op den ter Audiëntie bestemden dag begaf zig de Gezandt, een uur vóór den opgang der
Zon, van Pera naar Constantinopel, alwaar zig by zyne aanlanding, de TschauschBaschy, in een pragtig kleed van Zilver en Goud, met bont gevoerd, en met veele
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paarden uit de Keizerlyke stallen bevond. Na dat hy aldaar de Koffi in een klein huis
gebruikt had, en het allengs dag was geworden; nam hy den langen togt naar het Serail
des Grooten Heers en den Divan aan, daar men de Gezandten ontvangt.
Toen ze by de groote poort van het eerste plein kwamen, troffen ze de talryke wagten
aan, welke zig, by het inkomen van den Gezandt, in reijen stelden. Deze kwam met zyn
geheel gevolg, onder eene ontelbaare menigte van Turken, die aanschouwers waren, tot
aan de poort van het tweede plein, alwaar hy afsteeg, om dat niemand (te weeten van
de Europëers,) te paard verder ingaan mag.
Aldaar wierdt hy van den Tolk der Porte ontvangen, en, na dat hy met hem eene wyl op
het binnenplein hadt gesproken, kwam hy in den Divan. Voor hem heen gingen de
Tschausch-Baschy en de Ceremonie-meester, (Kapudschjylar-Kjetchudafy,) beide eveneens
gekleed, met een zilveren staf in de hand, waarmede zy, van tyd tot tyd, naa zekere
schreden, op de steenen stieten, die middenin het plein liggen, en onmiddelyk aan de
deur van den Divan eindigen.
By het voortgaan verdient nog opgemerkt te worden de groote hoop van Janitsaaren, die
paradeerden. Daar waren 'er wel tien duizend, ter regte zyde van het plein staande.
Op een teken, dat men hen gaf, liepen ze met den uitersten haast, die mogelyk was,
naar den voorig gemelden weg, om de P?? of ryst na zig te neemen, welke op den grond
stond, en men hen, by zulke gelegenheden, gewoonlyk geeft.
De Gezandt in den Divan gegaan zynde, en den Groot Visier de gewoone Complimenten
gemaakt hebbende, wierd hem de gewoone plaats tot zitten aangeweezen. Naast hem
stonden de Tolk der Porte en veelen zyner eige lieden, de Gezandtschaps-secretaris,
de Venetiaansche Edellieden van zyn gevolg, en nog anderen van zynen Hofstoet, allen
met gedekten hoofde, gelyk daar het gebruik is.
De Divan is eene bykans vierkante, verwelfde, en niet heel hooge Zaal. De geheele
langte van dien, tegen over de deur, dient als eene Vierschaar. In het midden zat de
Groot Visier op een tapyt van gouden stof, ter hoogte van twee voeten. Hy had 't
voorafgemelde kleed aan, en den Tulband op het hoofd. Op eenige hoogte boven zyne
Zitplaats is een raam met traliën van verguld yzer, waar door de Sultan in de Zaal
kan zien, zonder zelf gezien te worden. Men wordt zyne tegenwoordigheid niet anders
gewaar, dan aan den glans, dien de kleinodiën zyner klêeren van zig geeven.
Op de regte zyde der bank zat niemand, op de linke in den agtersten hoek zaten de
twee Opper-Rechters, Kadhy-Leschkjer genoemd, met hunne zeer dikke Tulbanden, waarvan
de één een groenen, de ander een' witten kant had. Verder in de Zaal na binnen zat,
aan de regte zyde, de Nischandschjy, of hy, die den naam des Grooten Héérs in cyfers
uitdrukt; tegen hem over de Defterdar of Schatbewaarder.
Agter de bank des Divans ontsluit zig de wand door een breed verwelf, het welk even
zo hoog is, alwaar men eene andere plaats zag, waarin veele andere aanzienlyke
Ministers en Rechters vergaderen, welke wegens byzondere zaaken der Ryken dezes
grooten Keizerryks zitting houden.
Dewyl de Divan de plaats is, daar de Groot Visier de verzoekschriften met open deuren
aanneemt; zo verrigtte hy een wyl tyds dit werk, en riep inmiddels den Tolk der Porte
by zig, welke ter zyde van den Gezandt stondt. Door dezen liet hy hem een Compliment
maaken. Zo dra hy met de verzoekschriften ten einde was, begonnen de betaalingen,
welke Eer de Turken den Gezandten gaarne bewyzen, om dat zy het als een kenmerk
hunner magt en rykdommen aanmerken.
'Er wierden zestien honderd beurzen in den Divan gebragt, en voor den Groot Visier
nêer gezet. Zy waren alle van geel leder, de ééne zo groot, als de andere; in elke
waren vyf honderd Piasters. Op de bank wierden veele andere beurzen van wit linnen
gezet, welke deels met Zechinen, deels met klein zilver-geld gevuld waren, om de
sommen, naar maate de nood vorderde, goed te maaken.
Dit baar geld, alles te zamen genomen, bedroeg meer, dan eene millioen, en egter was
dit maar eene betaaling voor drie maanden voor de militie, die in de hoofdstad alleen
dienst doet. Na dat al dit gereed geld in den Divan was gebragt, liet de Visier ééne
van alle deze beurzen openen, om na de specie te zien, die 'er in was; en hierop nam
de betaaling haaren aanvang.
Eerst komen de Janistaaren. Aan de deur verschynt de oudste Overste des Regiments; en
voort worden, door byzonder daartoe aangestelde lieden, zo veele beurzen naar buiten
ges??meeten, als tot deszelfs betaaling worden gevorderd. Buiten de deur worden de
beurzen op nieuw geteld, en hierop op het plein geworpen. De Overste maakt alsdan
zyne buiging voor den Divan, en loopt agterwaarts naar het plein. Zo dra hy daar
verschynt, loopen de Janistaaren van zyn Regiment als pylen naar de beurzen,
rekenende het onder malkanderen als eene dapperheid, hoe meer iemand van dezelve
opvangt. Elk Regiment heeft deze plegtigheid. Op de Janistaaren volgen de andere
Zoldaaten, welke zeer talryk zyn.
Na hen komen de Bedienden des Serails, volgens hunnen rang, in de Zaal, en haalen
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heel bedaard en stil hunne betaaling. Eindelyk verschynen ook de Lakeijen des Grooten
Heers. Waarlyk eene zeer lastige functie, welke omtrent drie uuren duurt.
Dit gedaan zynde, wierden drie tafels gezet, ééne voor den Groot Visier, de tweede
voor den Nischandfichjy, en de derde voor den Defterdar: Aan de eerste zat de Gezandt
alleen; en aan de twee andere de Secretaris, de Venetiaansche Edellieden, en andere
voornaame perzoonen des gevolgs, agt perzoonen in het geheel. Men hield zig niet lang
aan tafel op, hoewel men verscheide spyzen opdischte. Zy wierden alle in zeer fraaje
schotels van groen porcelein opgedraagen. Volgens hunne gewoonte laaten ze elke
schotel maar eenige oogenblikken op de tafel.
Voort na het eeten begaf zig de Gezandt wêer naar zyne plaats. Voort hierop naderde
de Reis-Efendy den Visier met een geschrift aan den Keizer, waarin gemeld wierd, dat
de Gezandt verzogt, by den Keizer ter Audiëntie te worden toegelaaten. Hy las het,
ondertekende zulks, deed het in zeer fyne Zyde, en verzegelde het eigenhandig. Hierop
deed hy het in een ander schoon papier, verzegelde het nog eens, en zondt het door
den Tschausch-Baschy, die by de functie diende, naar den Grooten Heer.
Toen deze met het antwoord terugkwam, ging hem de Visier tot aan de deur des Divans
te gemoet, om het te ontvangen. Na dat hy het gekust, en ten teken van eerbied aan 't
voorhoofd had gehouden, keerde hy wêer naar zyne plaats terug, alwaar hy het papier
opende, en las, en een teken gaf, om den Gezandt naar de gewoone plaats te leiden.
Dit is eene bank onder eene gaandery, naby de groote deur, die tot de Keizerlyke
vertrekken leidt.
Daar deedt de Gezandt den mantel van gouden stof aan over den Hertoglyken Karmozyn
rooden, met goud belegd, welken hy reeds aan had. En over beide deed hy nog den
Keizerlyken Kastan, even als hy ook onder de Voornaamsten van zyn gevolg by de 40
Kastans liet uitdeelen, om aan te trekken. Inmiddels hadden zig de Groot Visier en de
Aga der Janistaaren naar den Grooten Heer begeeven, en de Gezandt wierdt door twee
Kapudschjys-Baschys, als Eere-kamerlingen des Sultans, by dezen na binnengeleid. Met
hem ging de Gezandtschapssecretaris, en hieldt des Hertogs brief in beide handen. Na
hem kwamen de andere Venetiaansche Edellieden, en 't Adelyk gevolg van tien
perzoonen.
Vóór dat wy in 't vertrek van den Monarch kwamen, gingen wy door eene Zaal, by welke
van buiten wy, behalven eene menigte van Ministers, ook eene ry van Tschauschen
aantroffen, die de geschenken der Republiek op de armen hielden. Uit deze Zaal tradt
de Gezandt in het Keizerlyk vertrek, het welk allerwegen ongemeen pragtig is, en kwam
juist voor den Monarch. Mahmud zat op eenen ruimen, met Edelgesteenten en groote
paarlen ingelegden Troon. Hy zelf verscheen in de uiterste pragt, welke men ooit van
ééne der grootste Mogendheden der waereld kan verwagten.
De Gezandt maakte eene diepe buiging, en deedt eene met de zetregels der Republiek
instemmende aanspraak, volgens welke zy haaren wensch betuigde, om met de Porte goede
vriendschap en vrede te onderhouden. Hy eindigde, en wenschte den Monarch een lang
Leeven en eene gelukkige regeering. Hierop wenkte hy den Secretaris, om zynen
geloofsbrief over te reiken, welken hy in handen des Ceremonie-meesters overgaf. Deze
leverde hem over aan den Aga der Janistaaren; de Aga gaf hem in de handen des Groot
Visiers, die hem op den Troon nederlag.
Hierop sprak de Sultan eenigen tyd, en gaf den Groot Visier last, om den Gezandt op
zyne voordragt te antwoorden. Hierover stond elk een verwonderd, als over eene
ongemeene hoflykheid, om dat de Turksche Monarchen niet ligt gewoon zyn, meer dan een
paar woorden te spreeken. (*) De Groot Visier herhaalde met luider stemme, wat de
Monarch hem opgedraagen had. Na dat de Tolk der Porte het had verklaard, vernam men,
dat zyne Majesteit den Gezandt van eene Mogendheid, welke eene goede vriendin der
Porte was, gaarne zag; hy van zyn' kant den vrede wilde onderhouden; en dat niet
slegts de Gezandt, maar ook alle Venetiaansche onderdaanen zyne Keizerlyke
bescherming in alle zyne Staaten, even als zyne eige onderdaanen, zouden genieten.
Hierop ging men uit het vertrek, (en zo mede buiten het tweede plein,) en de Gezandt
steeg met zyn geheel gevolg te paard. In dezen tusschentyd was het een vermaak, om te
zien, hoe alle de Janistaaren en alle Bedienden uit het Serail gingen. Na de
Janistaaren kwam eene ontelbaare menigte van Tschauschen, op welken, elk in zyn rang,
alle Ministers met hunne Bedienden, alle op uitsteekende, wél toegeruste paarden
allengs volgden. Eindelyk kwam ook de Groot Visier met een gevolg, overeenkomstig met
zyne aanzienlyke Waardigheid. Hierop begonnen wy ook wêer onzen togt. De Gezandt
wierd tot aan zyn schip verzeld, en met het zelve, onder het schieten van de
Venetiaansche schepen en vaartuigen, naar zyne wooning terug gebragt.
(*) Hy was een Vriend der Europeërs.
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Het is eene oude gewoonte der Republiek, dat ze des Sultans Moeder en Gemaalin
geschenken laat toekomen. By gebreke van deze, als juist thans het geval was, worden
de geschenken, door den Secretaris, aan de Favorieten zyner Majesteit overhandigd.
Van deze verrigting moet ik mede iets melden. Ik plaatste my, aan de gewoone plaats
te Thopchaneh, met den Cancellier, twee Tolken en twee Kamerdienaaren, in eene Kaike
van zes paar riemen met een Janistaar op den agtersteven. In andere Barken gingen de
Livreibedienden en de Slavoniërs met de geschenken. Aan de trappen van Constantinopel
komende, begaf ik my in de volgende orde naar het Paleis van den Groot Visier: want
de gewoonte is, dat men hem die vooraf toont, vóórdat men ze in 't Serail brengt.
Vooraf gingen vier Janistaaren met hunne Ceremonie-mutzen: hierop volgden zes
Lakeijen in Gala-livrei; dan 30 Slavoniërs met de geschenken in vlakke met een
Karmozyn rood dekkleed overdekte manden, die ze op de hoofden droegen; hierop twee
Kamerdienaar en voorts twee Tolken te paard; en na hen de Cancellier mede te paard;
eindelyk de Secretaris op een paard, op de Italiaansche wyze toegerust. In deze orde
by de wooning des Groot Visiers aankomende, wierden de geschenken, voort, uit handen
der Slavoniërs overgenomen, en in de Zaal gebragt, alwaar hy den vreemden Ministers
gewoonlyk Audiëntie geeft. Hy liet my aanstonds binnen leiden, en voor my gingen twee
Venetiaansche Tolken met den hoed op het hoofd, naar de Turksche gewoonte. In het
vertrek komende, vond ik den Groot Visier op een Sofa zittende, maar de geschenken
waren voor hem nêer gezet. Drie schreden van den Visier af bleef ik staan, en zeide:
"de Doorluchtigste Republiek Venetië, welke zig in de standvastigheid altoos gelyk
is, om met de luisterryke Porte den heiligen bestendigen vrede te onderhouden, blyft
zig ook gelyk, in den yver, van bewyzen haarer hoogagting elkeen' te geeven, die by
de Majesteit des, Sultans in gunste staat. Weshalven ik de Eer, hebbe, Uwe Hoogheid
eene proef van de Manufacturen der hoofdstad Venetië voor de Favorieten zyner
Majesteit over te geeven, Ik ben verzekerd, dat dit bewys van hoogagting, van de zyde
myner Doorluchtigste Republiek, door Uwe Hoogheid gunstig zal worden aangemerkt als
een gevolg van den heiligen eeuwigen vrede, dis in den naam dezes Keizerryks met uwe
handen zelve is ondertekend, toen gy, voormaals, 't aan zienlyk ampt bekleedde, het
welk tot heden toe nog, door uwe deugden, het waar geluk van het grootste der Ryken
uitmaakt."
De Visier antwoordde: "de bewyzen der vriendschap van de Republiek zyn den Monarch
altoos aangenaam; en, wanneer zy, van haaren kant, zo voortvaart, dan zal, van de
zyde der Porte, 't verdrag van een heiligen vrede heilig worden onderhouden." Hierop
riep hy éénen van zyne Secretarissen, en gaf hem bevel, de Venetianen met den Tolk
der Porte naar het Serail Ejüb, alwaar het Hof zig toen bevondt, drie mylen van
Constantinopel, aan 't uiterste einde der haven, daar het zoete water in Zee loopt,
te geleiden.
Daar komende, wierd ik met den Cancellier en de twee Tolken in een vertrek van den
Oversten der Bostandschjy gebragt, welke de eerste wagt uitmaaken. Na dat ik Koffi
gebruikt, en eene pyp tabak gerookt had, wierd ik door de lyfwagt der Bostandschjy in
't eerste plein geleid. Hier ontvingen my de Baltahdschjy, en ik wierd in een ander
vertrek van den Oversten dezer wagt gebragt. Daar wierden ons, na dat wy op den Sofa
waren gaan zitten, koffi, tabak, Sorbet, Confituuren en welriekende waters gegeeven,
en ik en de twee Tolken wierden elk met een Zakdoek, met zilver doorweeven,
beschonken.
Hierop bragt my deze zelfde Officier in het tweede Plein, alwaar my de Keizerlyke
wagt der blanke Gesneedenen overnam. In het derde Plein bragt my de lyfwagt der
Mooren in een vertrek op gelyken grond. Nauwlyks was ik daar ingegaan, of de KislarAga, het Opperhoofd der gesneedene Zwarten en Favoriet-minister des Monarchs
verscheen. Hy ging op eene bank zitten, en, na dat de geschenken binnen gebragt
waren, sprak ik hem op deze wyze aan: "deze geschenken zyn een gevolg van den
heiligen eeuwigen vrede, welke tusschen de luisterryke Porte en myne Doorluchtigste
Republiek is bezwooren. Zy zyn een leevendig bewys haarer hoogagtinge, en ik heb, in
dat opzigt, de Eere, om ze uwe Excellentie voor de Favorieten zyner Majesteit te
behandigen. De Doorluchtigste Republiek en myn Gezandt, welkemy opgedraagen heeft,
uwe Excellentie, in zyn' naam, veel geluk te wenschen, vleijen zig, dat ze van den
Monarch gunstig aangezien, en van de Favorieten, als een openbaar teken van het
vertrouwen van een Vorst, die een vriend der luisterryke Porte is, zullen aangenomen
worden. Even als de Gezandt zig zal toeleggen, om het vertrouwen gestadig te
versterken en te bekragtigen; zo ben ik mede verzekerd, dat uwe Excellentie, door zyn
aanzien, ter bevestiginge van de goede verstandhouding, ter bevorderinge van het
geluk der wederzydsche onderdaanen, en ten voordeele des Koophandels zal medewerken."
De Kislar-Aga antwoordde: de geschenken, welke ik zie, zyn de grootmoedigheid der
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Doorluchtigste Republiek waardig. Zy zullen met agting worden aangenomen, omdat ze
van een' Vorst komen, welke van den Monarch bemind, en van my in het byzonder hoog
geagt wordt." Hieröp wendde hy zig naar zyne Gesneedenen, en gaf hen bevel, de
Kastans klaar te maaken, waarmede ik, de Tolk der Porte, de Cancellier, en de twee
Venetiaansche Tolken wierden bekleed.
Na dat ik hierop de gewoone drinkgelden had uitgedeeld; zeide de Kislar-Aga: "groet
uwen Gezandt, en verzeker hem, dat ik altoos nagelegenheid zal haaken, hem myne
vriendschap te bewyzen. Ik wensch, dat de vriendschap tusschen beide Mogendheden
onveranderlyk werde onderhouden, en dat deze geschenken veele jaaren aanhouden,op dat
ook de vrede ongekrenkt blyve, die van de zyde der Porte getrouwlyk onderhouden zal
worden." Ik antwoordde: "zo dit de gevoelens der Porte zyn; dan verzekere ik uwe
Excellentie, dat de vrede eeuwig zal duuren. Voor 't overige wensche ik mede, dat
deze geschenken veele jaaren na malkander aanhouden, maar dat ze altoos uwe
Excellentie ter hand gesteld mogen worden, welken ik geluk en een lang Leeven
wensche, zo als het uwe deugden verdienen, die U, billyk, tot een' Gunsteling van den
Grootsten der Monarchen maaken." De oude Moor antwoordde met een vrolyk gelaat: "ik
ben te oud; maar ik zal vernoegd sterven, wanneer ik de vriendschap mynes Heeren met
de Republiek duurzaam zal zien. Inmiddels wensche ik u eene gelukkige reis naar Pera,
en daar een altyd gelukkig verblyf." Ik antwoordde: "om het vernoegd te maaken, zal
de gunst uwer Excellentie, ten opzigte der zaaken van de Republiek, meest toebrengen,
welke de eenige wensch van uw Dienaar is." Zo eindigde 't bezoek, en ik wierd door
den Tolk der Porte wêer naar de Kaike geleid. Dit zyn alle de plegtigheden, welke, by
de aankomst eenes Gezandts van een gekroond Hoofd by de Porte gewoonlyk, in agt
genomen worden.

LXXIX. Noodige kundigheden van een' aan de Porte resideerenden vreemden
Minister.
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Uit het geen ik, tot dus verre, van de staatkundige maatregels der Turken, en hunne
denkwyze heb gemeld, zal men ten vollen kunnen afneemen, dat zy, thans, heel andere
menschen zyn, dan ze voordezen waren. Zy worden dagelyks beschaafder. Des wordt het
altyd noodiger, dat zulke Perzoonen, welke de Europische Vorsten naar de Porte
zenden, zulke kundigheden bezitten, die allen niet gemeen zyn. Men heeft met een
geheel in staatkundige groepen opgevoed Kabinet, en met Ministers van bykans alle de
aanzienlykste Vorsten van Europa te doen. Weshalven veel van een Perzoon wordt
gevorderd, wanneer hy, midden onder zo veele omstandigheden, die doorgaans onderling
stryden, met Eere wil verschynen.
Niets is in de daad moejelyker, dan regels te geeven, hoe zig een vreemd Minister
moet gedraagen. Want der menschen voorzigtigheid moet ze heel dikwyls veranderen, en
zig naar de omstandigheden van tyd, plaats, zaaken en perzoonen schikken.
Uit dien hoofde wil ik alleen van algemeene eigenschappen en regels spreeken, welke,
wanneer ze al voor een vreemden Minister te eenemaal noodzaaklyk zyn, nogtans
noodiger zyn voor hen, die aan het Turksche Hof moeten resideeren. Hier wil ik
eeniglyk van die kundigheden spreeken, welke ik voor hen noodig oordeele. Vervolgens
zal ik regels geeven, welke ik by ondervinding als noodzaaklyk heb aangemerkt.
De eerste kundigheid, die een Minister aan dit Hof moet bezitten, is de kennis der
waereld. Men moet naamlyk haare manieren en grondbeginzels weeten. Tot de eerste
rekene ik ds Hoflykheid; tot de laatste eische ik weetenschap. Men moet de manieren
der waereld verstaan alle regels van wellevendheid, in een land gebruiklyk, kennen,
en met menschen van verstand en oordeel omgaan. Men moet de grondbeginsels der
waereld, en de dryfveeren haarer daaden verstaan.
Verstaat men manieren; dan kan men zig met bevalligheid vertoonen, zig met verstand
gedraagen, en zig een aangenaam onthaal belooven. Verstaat men hunne grondbeginzels;
dan kan men nut uit hunne spoorloosheden trekken, zig voor hunne listen en laagen
wagten, en tegen allerlei toevallen beveiligen. Deze tweevoudige kennis is voor elk'
Minister noodig; maar allermeest aan dit Hof, waar geen overvloed van menschen van
groote geleerdheid is. Wanneer iemand maar kennis van de manieren heeft; dan kan hy
zyne onkunde verbergen, en dit niettemin al het genoegen der verkeeringe genieten.
Even als ook de omgang met menschen van minder doorzigten menigvuldiger is, dan met
perzoonen van groote verdiensten, welke gemeenlyk niet slegts zelden, maar ook meer
werkzaam zyn; zo is de kennis der leevenswyze aan dit Hof van een dagelyksch nut.
Nog moejelyker, maar even zo noodzaaklyk is de kennis van de grondbeginzels der
waereld. Want daar door leert men de karacters der menschen kennen, welke gemeenlyk
alle even zo verschillen, als hunne Wezens. Hierdoor leert men zig voorzigtig
gedraagen, ten einde men hun wantrouwen of vertrouwen, hunne ongemak- of
gemaklykheid, hunne milddaadig- of gierigheid, hunne trots- of bescheidenheid, hunne
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dubbelzinnig- en arglistigheid of oprechtheid, hunne domheid of hun verstand, hunne
gemaatigdheid of drift, hunne bekwaamheid of onkunde, hunne ongenegen- of genegenheid
tot vermaaken, maar vooral hunne baatzugtige of onbaatzugtige denkwyze in de
behandeling van zaaken kennen. Het is zeer moejelyk, alle dryfveeren van der menschen
driften te noemen, maar op zyn minst moet 'er een Minister aan dit Hof eene algemeene
kennis van hebben, ten einde hy zig, by zyne eige onderhandelingen, wél weete te
gedraagen.
De tweede noodige kundigheid voor een' Minister is de kennis van het belang, niet
slegts van zyn eigen Vorst en de Porte, waarby hy rendeert, maar ook van alle Vorsten
van Europa. In de daad maaken alle verscheide Staaten van Europa, ten opzigte van het
Turksche Ryk, een soort van Republiek uit; des het belang van alle zulke Staaten
onderling zo verwikkeld en zamenhangend is, dat elk een kundigheden en regels geeven
kan, hoe men zig met de Turken, in onderhandelingen met hen, gelukkig kunne
gedraagen. Uit dien hoofde is het noodig, hunnen Staaten magt, hunne wederzydsche
betrekkingen, hunne verbindtenissen, vriendschap en de Tractaaten te weeten, waardoor
ze zig onderling hebben verbonden. Met één woord, men moet hun geheel Godsdienst-,
Staats- en handels-systema kennen, voor zoverre het invloed op Turkye heeft.
De derde Kundigheid, misschien de noodigste van allen, is de kennis der taalen. Deze
ware wel te wenschen, maar is zelden te vinden, omdat de Turksche taal in Europa niet
in gebruik is. Des zullen de Europische Vorsten altoos het nadeel moeten lyden,
waaraan de behandeling hunner eige zaaken, door middel van derde perzoonen, bloot
gesteld is. Want hoe yverig en bekwaam ook deze mogen zyn, 't is egter niet mogelyk,
dat zes niet of de kragt, of de gronden, ten minsten ten opzigte van de wyze der
verklaaring, dier taale iets zouden beneemen, waarin ze door de Ministers worden
voorgedraagen.
Weshalven de Vorsten, by de keuze der Tolken, buitengemeene oplettendheid moesten
gebruiken, waarvan ik thans zal spreeken.

LXXX. Noodige regels voor de Ministers, die aan het Turksche Hof resideeren.
Ik kome nu tot de noodige regels, welke een Minister aan de Porte moet in agt neemen.
Ik zal alle dezelve niet ontvouwen, die den Ministers aan alle Hoven gemeen zyn. Ik
zal slegts melding maaken van de geene, welke de Turksche Porte eigen zyn.
Even als hier de Regeering, altoos, in handen van zulke menschen is, die in eene
byzondere gunst van den Monarch staan; en, dewyl 'er altyd veelen zyn, die na zulke
Ampten dingen, zo moet 'er een Minister vooral op letten, dat hy weete, welke
gunstelingen van tyd tot tyd meest zyn gezien. Anders moet hy te werk gaan, wanneer
't perzoonen van het Ministerie zyn, en anders, wanneer ze in het Serail dienen.
De eersten moet hy vry en openhartig vleijen, op dat zy hem, in geval van nood, niet
ongenegen mogen zyn. Maar de vriendschap der anderen moet hy, op een gevoegelyke
wyze, tragten te winnen, en daarby heimelyk tewerk gaan, op dat het den Ministers der
Porte niet ter ooren kome. Want deze zouden 'er, noodzaaklyk, boos door worden, om
dat zy elk, die zig na de perzoonen van het Serail wendt, jaloezy en misnoegen
toonen. Want zy gelooven, dat men hen daar door beletten wil, den ganschen omtrek
hunner magt te gebruiken. Wanneer by dit in agt neemt, en met beiden voorzigtig
omgaat, hun gestel allengs leert kennen, hunne deugden en ondeugden weet; dan zal 't
hem gansch niet moejelyk vallen, hen te winnen, en hy zal in de uitkomst zyner
zaaken, altoos, groot voordeel vinden.
In de verkeeringe met hen moet hy, volgens een vast grondbeginzel, altoos het
denkbeeld van de magt zyns Heeren, door een verstandige handelwyze, vergrooten, dat
is, hy moet zig op eene voegelyke wyze houden, als of hy de veragtelyke manieren niet
telde, welke de trotsheid der Turken eigen zyn, en standvastigheid, zonder de minste
vrees voor hunne bedreigingen, toonen.
Een Minister moet volkomen moed hebben, om zig te verzetten, maar te gelyk eene edele
veinskunde bezitten, om op zyn tyd te kunnen toegeeven, op dat hy de zaaken nooit tot
spitsvinnigheden laate komen, en het gevaar moge ontgaan, van de agting, zyn Karacter
verschuldigd, gekrenkt te zien. Om zig tegen zulke draajen te beveiligen, moet hy, in
de onderhandeling van zaaken, vaste en sterke bewyzen gebruiken, zig op hunne wetten
en gewoonten beroepen, en op de voorbeelden, tot eigenzinnigheid toe, blyven staan.
Waarlyk, geen Minister zoude by de Turken 'er erger aan zyn, dan zodanig een, die
gaarne toegaf, en ligt inwilligde. Want het gaat vast, dat, wanneer men den Turken
slegts ééne zaak toestaat, zy voort wêer eene andere begeeren, en dit is zomtyds al
genoeg, om eene gewoonte te maaken. Uit dien hoofde agte ik het noodig, dat men nooit
al te veel begeerte laate blyken, om de vertrouwde vriendschap der Turken te zoeken.
Veel voorzigtiger gaat men te werk, wanneer men met hen in eene toeschynende
vriendschap leeft, en zig altyd bedekt houdt. Want, daar men van de Turken niets
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zonder geld of geschenken kan krygen, zo is hunne vertrouwde vriendschap voor vremde
Ministers heel nutteloos, als welke in geval van nood, al hadden ze zelfs talryke, ja
alle Grooten en Lievelingen tot Vrienden, niets nogtans zonder geld zullen verkrygen.
Des is hunne gemeenzaamheid, by zekere gelegenheden, van geen voordeel en ongemeen
lastig, om dat ze den zetregel hebben, dat het vry staat, van zyne vertrouwde
vrienden zo veel te vorderen, als ze willen.
Een derde regel is, insgelyks, voor de Ministers, by de Porte resideerende, zeer
noodig. Zy moeten met alle soorten van menschen vriendelyk omgaan. Want men heeft het
reeds meer dan eens beleeft, dat een gemeen en armhartig Kaiken-vaarder Groot Visier
is geworden. Doch deze vriendelykheid moet men met maate gebruiken, en zyne agting
altoos bewaaren; met één woord, zig zo gedraagen, dat men de menschen wel verpligte,
maar hen teffens in ontzag houde.
Met alle Christen-ministers in het grootste vertrouwen te leeven, zal alleszins zeer
nuttig zyn. Want zulk eene vereeniging kan den Turken inzonderheid gemaatigdheid en
agting by alle onderhandelingen inboezemen.
De laatste en voornaamste regel is deze, dat men zyne eige Tolken kieze en gebruike.
Daar worden, in de daad, al te veel eigenschappen gevorderd, om een Tolk uit te
maaken, dien men, met recht, goed kan noemen. Moed, onbeschroomdheid, wysheid,
vaardigheid en welspreekendheid zyn wezenlyk noodzaaklyke eigenschappen, ten einde hy
de gedagten zyns Ministers met de noodige standvastigheid weete te verklaaren. (*)
Nu zal 't onmogelyk zyn, deze eigenschappen te vinden, zo lang als de Vorsten niet
daartoe komen, dat zy hunne eige onderdaanen gebruiken, en menschen van goede afkomst
met eene zo gewigtige bediening voorzien. Thans zyn de perzoonen, welke men daartoe
kiest, meestal onderdaanen des Turkschen Keizers, die in de Turksche landen zyn
gezeeten, waar ze gevolglyk ook hunne Familien en goederen hebben. Des hebben zy eene
natuurlyke hoogagting voor den Vorst, die goederen en vrienden in zyne magt heeft; en
dit maakt, dat ze zelden, ja nooit met yver en standvastigheid hunnen pligt doen,
wanneer 't de omstandigheden eischen, om standvastigheid te toonen. Immers is het
natuurlyk, dat het menschen van deze afkomst en zulken staat, zo niet meer, nogtans
even zo veel daaraan gelegen leggende gunst der Turken te verwerven en te behouden,
dan dat ze 's Vorsten zaaken zouden behartigen, in wiens dienst zy zyn. Zy zeggen den
Turken altyd niet, wat men hen heeft belast; ten minsten zeggen zy het zo niet, als
men het heeft bevolen. Zy verzoeten de hoofdzaak; zy verzagten de kragt der
uitdrukkingen; zy geeven ook niet altyd getrouw op, wat hen de Turken voor een
antwoord hebben gegeeven. Zy zyn onredelyk in het eischen, en willen, dat men hen
gestadig groote geschenken geeve. Uit dien hoofde maaken zy, eindelyk, geene
zwaarigheid, om zomtyds 't Staatsbelang van den Vorst, welken zy dienen, aan hun
eigen belang, hunne vreeze en eige bedenkingen op te offeren.
Des zal het dienstig, en voor het Staats-belang van elken Vorst zeer noodig zyn, zyne
eige onderdaanen eeniglyk als Tolken te kiezen, welke door hunnen Godsdienst, de wet
der natuur, hunne afkomst en gewoonten zyn verpligt, den Vorst wél te dienen, en in
geval van nood zonder bedenking zig op te offeren, en verzekerd te zyn, dat in alle
gevallen hunne eige Familien van 's eigen Vorsten gunst ryke belooningen zullen
ontvangen. Elk een kan deze waarheid erkennen; maar om ze regt en in den grond te
kennen., moet men te Constantinopel zyn, waar men 'er, dagelyks, bewyzen genoeg van
heeft.
Nu heb ik genoegzaam van den Godsdienst, het Hof, de Regeering, den Staat, de
Huishouding, de Militie en Staatkunde der Turken gehandeld. Deze verbergen hunne
zaaken zeer zorgvuldig. Weshalven ik alleen getragt heb, het wezenlyke te verzamelen;
en het gelukte my, meerdere en echtere berichten te krygen dan ik by anderen nog heb
gevonden.
(*) Dit en het volgende is alle oplettendheid der Christen-vorsten waardig, om dat, in zekere
gevallen, de Tolken of zo veel nut, of ook wel meer nadeel kunnen doen, $m mogelyk de
Gezandten zelve.

Einde des tweeden en laatsten Deels.
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Aalmoesen, uitdeeling van deze, by de Mahomedaanen. I 366 enz.
Aardbeeving, schynt in Turkye als t'huis te hooren. I 105 enz.
Aardvrugten in het Oosten. I 82 enz.
Abdul-Hamed, zie Achmet IV.
Abydos, I 14
Abyssiniërs, hunnen Godsdienst. I 57
Achmet I. I 50, 51,
--- II. I 53
--- III. I 54.
--- IV. I 55.
Adrianopel, ligt in Romanië, door wie gestigt. I 13.
Adschjam-eglans, hunne bediening. I 437.
Ae'lemdar, Vaandrig. I 394
Afmeïdan, wat het zy. I 140
Aga, Opperhoofd. I 455
Akkerbouw in het Oosten. I 529,
Akre, haven van Palestina. I 26
Aladin, Sultan. 1.46.60,61.
Aleppo, hoofdstad van Syrië, I 20. daar is eene Engelsche Kapèl. 312
Alexandrette. I 21.
Alexandrië, in Egypten. I 30
Algiers. I 35.
Amurat I. I 48
--- II. I 49. 62,
--- III en IV. I 51.
Ananes, klein Eiland. I 34.
Andersen en Iversen, hunne reisbeschryvingen beöordeeld, II 127
Andros, eiland. I 33
Angora, Koopstad, I 10. daar vindt men Geiten, waarvan het Kameels-hair komt. 88
Antermony, (Jean Bell d') reis enz. beöordeeld. II 205
Antilibanon, beschreeven I 11.
Antimilo, klein eiland. I 34.
Antiparos, eiland. I 33,34,
Arabiërs, beschreeven. I 62
Ararat, berg aan de Persische grenzen. I 10.
Archipel en deszelfs eilanden. I 3 enz. 32 enz.
Argentiera, klein eiland. I 34.
Armeniërs, hunne Kerken, I 149. hunne gesteldheid. 278 enz.
Arnaud, zo noemen de Turken Macedonië en Albanië I 13.
Arnauten, beschreeven. I 61.
Arraba, wat. I 90.
Arvieux, {Lorent d') werken beöordeeld. II 124 enz.
Aschaschjy-Baschy, eerste Kok. I 433
Asiatisch Turkye. I 17
Asper in Turkye, wat. I 521
Atheen, deszelfs puinhoop, wat vertoone. I 17
Athos, berg. I 17. 203
Audientien der Europische Gezandten en Consuls by de Turken. I 167
Avarnien, wat by de Turken. I 453, 565.
Av.il, {P.) voïagt, beöordeeld. II 176.
Baard, van hem houden de Turken ongemeen veel. I 536
Babylon. I 20.
Baden, zyn Constantinopel veele en pragtige, I 145. behooren tot de tydverdryven der
Turken. 552.
Baechschysch, een geschenk, I 558.
Bagdad, stad. I 20
Bajezet I. I 48.
--— II. 1,49
Bairak, vendel. I 496
Balkan, de groote, een berg. I 10.
Balsum, een boom. I 37
Baltahdschjy, Hellebardier. I 437
Baltimore, deszelfs reize in het Oosten beöordeeld. II 314 enz.
Banduri, D. A. deszelfs werk beöordeeld. II 193
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Baradaeus, Jacob. I 308
Barbiers by de Turken, hoedanige. I 515.
Baruth, handelplaats. I 22.
Basars of Basestane, wat zyn. I 111. 143
Baschi, Opperhoofd. I 455
Bassa, wat betekene. I 447
Bassora, stad. I 20
Beduinen, wie. 1 62.
Begh, Vorst. I 448
Beglerbeg, Vorst der Vorsten. I 448. hunne inkomsten. II 263
Begraafplaatzen der Turksche Keizers, waar. I 138
Beiram, offerfeest by de Turken. I 365
Bekkasige, een kleine trekvogel. I 87.
Bektaschi, wie by de Turken. I 392.
Belon, Pierre, deszelfs observations &c. beöordeeld. II 58.
Beloofde land, zie Palestina.
Berat, een vryheids-brief I 163. 476 aanm.
Berber-Baschy, lyf-heelmeester. I 433
Bergen in het Turksche Ryk. I 10.
Bynardino deszelfs werk beöordeeld. II 105
Beschryvinge der stad Constantinopel en der Dardanellen, I 121 enz. beöordeeld. II
331 enz.
Besesteins, of verwelfde winkels te Constantinopel. I 143.
Besiktasch, voorstad van Constantinopel. I 127. 392
Beurs, in eene gaan 500 Piasters in Turkye, I 522. goudbeurzen, ald.
Bey, zie Begh.
Beytul-Maldschjy, wat betekent. I 468 aanm.
Bisschoppen in de meeste steden. I 216.
Boekdrukkery in Turkye. I 508.
Boktschi, zo noemen de Turken de Armeniers. I 556.
Boomwol, waar gebouwd wordt, en welke de beste. I 84. 524.
Bosnië. I 13.
Bosphorus Thracia. I 122
Bossuet, aangehaald. I 355
Bostandschy-Baschy, hoofd der lyfwagt. I 434
Boulainvilliers vie de Mahomet. I 314.
Brandhout wordt, aan veele plaatzen, naar het gewigt gekogt. I 85 aanm.
Breidenbach itinerarium. II 46.
Bretken, (van) deszelfs werk beöordeeld. II 86 enz.
Bronnen. I 81.
Bruin, (de) deszelfs werk beöordeeld. II 153 enz.
Brussa, stad in Natolië. I 18
Buffels. I 90.
Bulak. I 28 enz.
Bulgaren. I 56.
Bulgarie. I 13.
Buluk, een Commando Zoldaaten. I 492.
Buluk Baschy, aanvoerder van een Commando Zoldaaten. I 492
Busbek, Aug. Gist. deszelfs werk beöordeeld. II 56 enz.
Busching, aangehaald, I 522 aanm. deszelfs werk beoordeelt. II 319
Businello, inhoud van deszelfs werken, beöordeeld, II 257 enz. het werk zelf. 336
enz.
Butarako, wat in Turkye. I 95.
Bywyven des Sultans. 1 422
Caesarea; Koopstad. I 19.
Candie, eiland. I 32.
Canonizatie by de Grieken. I 247.
Caucasus berg. I 10. 69.
Cederen, waar de beroemde. I 12.
Censals, makelaars. I 523.
Chachams, Rabbynen by de Jooden in Turkye. I 70.
Chakan, Koning der Koningen. I 521.
Chalcedon, I 123. 128.
Chalyphen, wie. I 36.
Chan, wat betekent. I 404
Chans, zyn een soort van herbergen in Turkye. I 144
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19450

19455

19460

19465

19470

19475

19480

19485

19490

19495

19500

19505

19510

Charatz, of hoofdgeld. I 197 470.
Chandlers reizen beöordeeld. II 305 enz.
Chardin, (Jean) deszelfs reis beöordeeld. II 148 enz.
Chasyneh, schat des Sultans, I 441. aanm. 471 aanm.
Chasynehdar-Baschy, opperschatmeester. I 429.
Chasz-Oda. I 429.
Chafz-Odaly, Kamerlingen. I 433.
Chat-scheryf, heilige, edel schrift. I 412.
Chatibs, wie zo genoemd worden. I 392.
Chodschjah-Ae'jan, civiel-raaden. I 442.
Christenkerken te Constantinopel, I 148 enz.
Chunkjar. I 398
Conringii libri de bello contra Turcas. II 88.
Constantinopel, hoe van de Turken genoemd wordt. I 121 nader beschreeven, ald. enz.
lugtsgesteldheid aldaar, 124. hoe van leevensmiddelen voorzien wordt, 152.
Coronelli memoires &c. be-oordeeld. II 175.
Cotovici itinerarium, inhoud en beöordeeld. II 90 enz.
Creta, zie Candië.
Croatie. I 13.
Cypresboomen, waar gevonden worden. I 85
Cyprus, eiland. I 31
Daauw in het Oosten. 1 78.
Dagreis, hoe veel bedraagen I 525.
Dalmatïé, I 13.
Damascus, stad, beschreeven. I 21.
Damiate, stad aan den Nyl. I 31.
Dandini voïage &c. inhoud en beöordeeld. II 92. enz.
Dappers beschryving enz. beöordeeld. II 156.
Dardanellen, I 4. 14.
Defterdar, opper-schatmeester. I 177. 452.
Deir Hannah Schwoyer. I 59.
Delta, uitgestrekte vlakte, waar gelegen. I 27.
Dely, wat by de Turken betekent, I 396. 499.
Derder, Priesters by de Armeniërs, I 283.
Dervischen, zyn Monniken, I 392.
Diana, (bad van) I 119.
Diarbekir. I 17.
Dichtkunde der Turken. I 510
Divan. I 133 enz. 441.
--- Chane, I 442.
--- Galibè, I. 442,
Dolaman, onderkleed. I 535.
Dolfyn, waar meest gezien wordt. I 96.
Domiet, zie Damiate.
Donalma, een feest der Turken. I 143. 425.
Doode Zee. I 6.
Dauser de itinere &c. beöordeeld. II 92.
Draajers, Monniken by de Mahomedaanen, I 361 hunne Godsdienst-oefeningen. 380 enz.
Driesch (van den) werk beoordeeld. II 195 enz.
Drusen, I 59. beschreeven, 65.
Dsamyat, zie Damiate. I 31
Dschami, eene voornaame Moskee. I 136. 375.
Dschingiskan. I 47.
Dschjebehdschjy, wapenfmits en harnasmaakers. I 132.
Dscherai, wie. I 47.
Dscherid, een knuppel, I 490 stokspel. 551.
Dscherrah-Baschi, eerste Heelmeester. I 434.
Dschindscherli. I 197. 470, 521.
Dusalpes. I 46.
Dwaazen, de Turken zien hen voor Heiligen aan. I 396.
Dwergen, in het Serail. I 432
Edschmiazin, Armenische Patriarch aldaar. 200. 280
Efendy, een eertitel. I 455
Egeische Zee, zie Archipel.
Egino, klein eiland. I 34.
Egmond en Heymans reizen, beëordeeld. II 188 enz.
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19515

19520

19525

19530

19535

19540

19545

19550

19555

19560

19565

19570

19575

19580

Egypten, nader beschreeven, I 27.
Eilanden van den Archipel, I 32. verbrande. 34
Ejub, voorstad van Constantinopel. I 126.
Eldschi, algemeene naam voor Afgezandten. I 166.
Emir, wie. I 393.
--- Achor, onderstalmeester. I 437.
--- Ae'lem, stadhouder eener kleine Provincie. I 437.
--- Hadschi. aanvoerder der Pelgrims. I. 386
Emirs, wie, en wat te kennen geeft. I 63. 393.
Engelsche eilanden. I 117
Ephezen is thans een dorp. I 113.
Epistola continens &c, beöordeeld II 85.
Eremiten in Griekenland, I 220.
Erivan, stad, op de grenzen van Turkye en Persië. I 280
Ertogrul. I 46. 6t.
Erzerum, Koopstad. I 19
Esan, een teken by de Turken tot het openbaar gebed. I 358.
Esky-Mosul, I 19.
Euphraat, beschreeven. I 9.
Europeërs in Turkye. I 160
Excommunicatie by de Grieken. I 246.
Fabrieken in Turkye. I 527 enz.
Falkonera, klein eiland. I 34
Fanaratti, dorp. I 156.
Febure Etat préfent, inhoud daarvan en beöordeeld. II 138 enz.
Feestdagen by de Armeniërs. I 292.
Feredsche, opperkleed. I 535.
Ferman, open brief. I 197. 412.
fetsah, en Fetsah-Eminy, wat by de Turken. I 390. 391. 459.
Fetwa-verzamelingen. I 458.
Flachat observations &c. inhoud van deszelfs werk be-oordeeld. II 278 enz.
Fondukli, voorstad van Constantinopel, I 127. ducaaten 521.
Fonteinen te Constantinopel, I 146.
Franken, zo worden de Europeërs in Turkye genoemde I 160.
Frankenstraat in Smyrna, I 118.
Frankolinen, een soort van kleine faisanten. I 86.
Frodnuan Bericht beöordeeld. II 194.
Galata, voorstad van Constantinopel. I 123
Galibe-Divan. I 442.
Gallipoli. I 4. 15.
Garen, Turksch, waar geverwd wordt. I 524.
Gaur, Ongeloovigen. I 478
Gebed by de Mahomedanen. I 358.
Genfraeus, werk beöordeeld. II 87.
Georgië, het Turksch. I 17.
Georgiewitz de Turcarum moribus, beöordeeld. II 62
Gereformeerden hebben Kerken te Constantinopel, Smyrna en Aleppo. I 312.
Gerlachs Tagebuch, inhoud en beöordeeld. II 135 enz.
Geslachtregister der Turksche Keizers. I 46.
Gesneedenen, I 428. tweederlei soort. 429.
Gezelschappen by de Turken, hoedanige, I 539
Gill, de bosphoro Thraciae. II 63.
--- Topogr. Constantin. II 63.
Goch, zie Salmon.
Godsdienst-gebruiken der Mahomedaanen. I 356.
Gouden poort, in Jerusalem. I 25.
Greaves, (John) description of the Piramides &c. beöordeeld. II 123.
Grelot, Relation &c. beöordeeld. II 150 enz.
Grieken, hunne Kerken in Constantinopel en haar regtsgebied, I 148. hunne gevoelens.
224 enz.
Grieksche Kerk haare gesteldheid. I 209
Groeben, (van der) reisbeschreibung, beöordeeld. II 136 enz
Groot-Kairo, hoofdstad in Egypten, beschreeven. I 128
Groot Visier. I 443
Guer moeurs & usages des Türcs &c. beöordeeld. II 226 enz.
Guillet, Ahène &c beöordeeld. II 144.
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19585

19590

19595

19600

19605

19610

19615

19620

19625

19630

19635

19640

19645

Hadschi Bektasch. I 392
Haemus, berg in Remanie. I 10.
Haerem, verblyfplaats voor de vrouwen. I 544.
Haeremeyn, drukt Mekka en Medina uit. I 544 aanm.
Hagedissen, menigerlei soorten. I 93
Harah, berg naby Mekka. I 324
Harim, wooning der vrouwen. I 414
Hasselquists iter Palaestinum, inhoud beöordeeld. II 240 enz.
Hattagan, een mes, in de gedaante van een sabel. I 536.
Havuse, gemetzelde bak, I 82.
Hegire, wat het zy. I 317 513
Heilige berg, zie Athos.
--- poort, I 249.
Heiligen, by de Mahomedaanen. I 393. 396.
Heiman, zie Egmond.
Heinendorf (Fuhrer van) reisebeschreibung enz. beöordeeld. II 67.
Hekim-Baschi, een opperste Arts by de Turken. I 514
Hekim-Efendi, I 434.
Hellespont. I 3
Herbelot Bibl. oriënt. I 314. 323.
Herfst in het 0osten. I 79.
Hernhutters in de Levant verdigt. I 312.
Hippodromus te Constantinopel. I 140 enz.
Hidscha, Leermeester des Sultans. I 434.
Hoenigers werk beöordeeld, II 87.
Hooi wordt in het Oosten niet gewonnen. I 77 aanm.
Hudschjet, rechtsgeleerde schriften. I 461
Humajun, Ae'hd Nameh, openbaare Keizerlyke brieven. I 474
Huwelyken ter Turken. I 530
Hyenen, een middenslag tusschen Vossen en Wolven. I 92.
Hysterische toevallen. I 97
Jaffa, haven in Palestina. I 26.
Janistaaren, I 486.
--- (Aga der) I 442. 455.
--- Kaap, I 3.
Jasydschy-Efendy. I 430.
Jauer, ongeloovigen, zo worden de Christenen van de Turken genoemd. I 197. 397.
Ibrahim I. I 52.
Ibrykdar en Ibrykdar-Aga. I 433.
Idschoglans. I 139. 437.
Jerusalem, hoofdstad van Palestina, beschreeven. I 23.
Jesyden, beschreeven. I 69
Illyrië, (het Turksche,) I 13
Imam, al Priester. I 64. 391.
--- Effendi. I 391.
Imarets, gasthuizen. I 375
Imbat, Zeewind. I 79.
Imbrahor. I 437.
Interesten, by de Turken. I 522 enz.
Jooden zyn door geheel Turkye verstrooid. I 70.
Joppe, zie Akre.
Jordaan, loopt in de doode Zee. I 7.
Istanbul-Efendy, secretaris van Constantinopel. I 442.
Julfa, voorstad voor Ispahan. I 279.
Iversen, zie Andersen.
Ives reizen, inhoud en beöordeeld. II 250 enz.
Kaaba, Tempel, Moskee. I 384.
Kabul, wat betekent, I 367. aanm.
Kadhy, rechter over één of meerder eilanden. I 200. 388.
Kadhy Leschkjer, opperste des legers. I 177, 388. 442.
Kadri, wie by de Turken, I 383.
Kafar, een tolgeld op de wegen. II 40.
Kastan, een gewaad by de Turken. I 174.
Kaike en Kaikschi, I 151.
Kaim-Mackam, plaatshouder van den Groot Visier, I 456.
Kairo, (oud) I 28.
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19650

19655

19660

19665

19670

19675

19680

19685

19690

19695

19700

19705

19710

Kalam, (Cl.) deszelfs werk heoordeeld. II 126.
Kalis, een Kanaal. II 30.
Kalpak by de Grieken, wat, I 301.
Kameelen, verscheide soorten, I 90.
Kameelshair komt van de Geiten. I 88. 524.
Kameleon behoort onder de Hagedissen. I 93.
Kampvegters by de Turken, I 550.
Kanaal by de Dardanellen, I 3. 14. by Constantinopel, 122. 154.
Kannobin, zetel van den Armenischen Bisschop. I 59.
Kantemir, (Demetr.) histoire beöordeeld. II 199 enz.
Kanthar, gewigt by de Turken, hoe veel bedraagt, I 154.
Kanum Sultanen, vrouwen van den bloede. I 427
Kapi-Aga, opperhoofd der blanke Gesneedenen. I 429.
Kapin, wat zy. I 244
Kapot, lang opperkleed by de Grieken. I 268 aanm.
Kapitein-Pacha. I 169. 452. 493.
Kapri, klein eiland. I 35
Kapudschjy, deurwagter. 14 361
--- Baschy, Kamerheeren. I 436.
Kapudschjylar-Kjetchudaszy, opper-ceremoniemeester I 436.
Kapuszies, menrchen buiten de Porte. I 450.
Karaburno, Kaap. I 117.
Karavaan van Mekka. I 386
--- ten Koophandel, I 525.
Karavansera, zyn een soort van herbergen in Turkye. I 144.
Karavellen, oorlogschepen. I 492.
Karipi, lyfwagt te paard, I 487.
Karmel, berg, beschreeven. I 11.
Kasnadar-Baschi, schatbewaarder des Sultans. I 452.
Kassum-Paschi. I 126.
Kasteelen by Constantinopel. I 13.
Kitischerif, antwoord des Keizers. I 180.
Katoen-drukkeryen te Smyrna. I 528.
Kaviaar. I 236.
Kayk, klein vaartuig, I 151 verscheide soorten, ald.
Kaym-Maekam, Vicaris van den Sultan of Groot Visier. I 442.
Kebla, wat zogenoemd wordt. 1 377.
Keizerlyke Moskeën te Constantinopel, I I37. 375. vrouwen. 421.
Kihaja, bewindsman, I 447 voorspraak. 455.
Kija-Aleb, wie. I 46.
Kjetchuda-Begb, voornaamste bewindsman. I 447.
Kinderen der Turksche Keizeren, I 425 enz. Kindertugt, 533.
Kioske, een soort van Balkons. I 134.
Kislar-Aga. I 378. 429.
Kismet, volstrekt noodlot, I 498.
Kjurden, beschreeven. I 69.
Kjurdistan. I 17. 69.
Kjutschuck, wat by de Turken. I 365.
Kleemans reizen beöordeeld. II 320 enz.
Kloosters by de Grieken. I 251.
Koffi, Turksche, komt uit Yemen, I 84. hoe gebruikt. 547.
Kogni, Koopstad. I 19.
Koltuk-Wesyr, Viziers der schouderen. I 434.
Konak, legerplaats, I 449. een weg, die afgelegd wordt. 525.
Koortsen, I 96.
Kopten, beschreeven. I 57. 278.
Koran, verslag van den Koran, I 323 enz. wat betekent. 327. 457.
Korkud. I 50.
Koron. I 17.
Kortes, (J.) reis beöordeeld. II 207 enz.
Krim, of klein Tartariê. I 35.
Kubbe, een Koepel. I 138. 441.
Kudileskiers, oppersten des legers. I 434.
Kufi, wat by de Turken. I 518.
Kuprogli, Groot Vizier. I 52.
Kurban-Beyram, wat by de Turken. I 365.
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19715

19720

19725

19730

19735

19740

19745

19750

19755

19760

19765

19770

19775

Kutaja, Koopstad. I 19.
Kwartels zyn,in Griekenland, in menigte, I 87.
Lampsacus. I 15.
Laedicea, hoe thans. I 114
Lente, hoe lang duurt. I 76
Leo Allatius, op hem kan men weinig aangaan. I 223.
Leunclavii annales, inhoud van dit werk en beöordeeld. II 82 enz.
Levant. I 35.
Levante, een klein eiland. I 35.
Leventi, Zeelieden. I 493.
Libanon, beschreeven. I 11.
Lichtenstein, (H. von) reise auf enz. beöordeeld. II 85
Lingua franca, waar gesproken wordt. I 74
Lithgow, discourse &c. beöordeeld. II 96.
Lugtstreek in Turkye. I 74.
Lukas, Paul, deszelfs reizen beoordeeld. II 196 enz.
Lutherschen in Turkye. I 312 enz.
Maanden, hoe de Turken berekenen. I 512.
Madras, openbaare schoolen. I 375. 507.
Mahmud, I 54. Moskee van hem. 137.
Mahomed I. I 49.
--- bouwer der Kasteelen, I 13. van een Serail. 135.
--- III. I 51.
--- IV. I 52.
Mahomet (Leeven van) I 313 enz.
Mahomedaanen, verscheide secten onder dezelve. I 344
Mahraman, witte doek der Grieksche vrouwen over het hoofd. I 273.
Maillers beschryving van Egypten beoordeeld. II 190 enz.
Mainoten. I 56.
Makelaars in Turkye, wie. I 523.
Mangala, een spel by de Turken. I 551.
Manna. I 81.
Maria, (P. Angel:) deszelfs werk beoordeeld. II 204
Marktplaatzen in Turkye I 110.
Marmora, Zee en eilanden, I 4. Zee van Marmora. 122
Maroniten, beschreeven. I 58
Maundrels reizen, beoordeeld. II 183 enz.
Mazelen. I 96.
Mechkjeme, Raadhuis. I 455
Medicinaale kruiden in Turkye. I 80.
Medina, I 36 daarheen vlugtte Mahomet. 317.
Meimar-Aga, Opperbouwmeester. I 455.
Mekka, I 36 enz. daar is Mahomet gebooren, 315. daar heen doen de Mahomedaanen hunne
bedevaart. 383.
Melaatsheid, meest plaats heeft. I 97.
Meles, rivier. I 10. 114.
Melisanen. I 83.
Meloenen. I 83.
Meltons Zee- en landreizen beoordeeld. II 127.
Memoires des missions au Levant. I 306.
Menaret, toren eener Moskee. I 137. 376.
Mennoniten in Turkye. I 312
Merkwaardigheden, dit werk beöordeeld. II 317 enz.
Mesdschjid, Moskeën by de Turken. I 375.
Meubilen by de Turken. I 543
Mevelevi, wie by de Turken. I 380.
Mikjas, opgeregte peilstok voor den Nyl. I 8.
Mis by de Grieken. I 241.
Mocquet, (Joh. deszelfs) werk beoordeeld. II 113 enz.
Modon. I 17.
Moldavië, I 37. heeft zyne Christen-vorsten. 198.
Moldaviers. I 56.
Monconys,(Balth.) aangehaald en beöordeeld. II 113.
Monniken by de Grieken, I 219. by de Armeniërs 282.
Monophysiten, I 278 enz. hunne Kerk. 308 enz.
Mont, (du) hist. critique, inhoud beoordeeld. II 156 enz.
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19780

19785

19790

19795

19800

19805

19810

19815

19820

19825

19830

19835

19840

Mont, (du) voïages &c. be-oordeeld. II 158 enz.
Montague, haare brieven be-oordeeld. II 209 enz.
Montalbani Commentarius beöordeeld. II 126.
Montanus, Arias, heeft het itinerar. Benj. del. uitgegeeven. II 46.
Mortraye, (A. de la) voïages, beöordeeld. II 184.
Moryson, Fynes itinerary, beöordeeld. II 87.
Moskeën te Constantinopel, I 135. Keizerlyke, waaräan kenbaar, 137. zyn H. plaatzen.
375.
Moslim, wie het is. I 455.
Mosul. I 19.
Muedsin, wie by de Turken. I 391.
Mufti. I 442. de groot Mufti. I 389.
Mulla, stadhouder. I 388.
Munedschjim-Baschi, eerste Waarzegger. I 434. 515
Munten in Turkye, waar, I 520.
Musa, Zoon van Bajazeth, I 48.
Muschawaret, buitengewoone raadsvergadering, I 442
Muselmannen, willen de Turken genoemd worden. I 61. 346.
Mustapha I. I 51.
--- II. I 53.
--- III I 55. 515.
Muteserrikeh, wie ze zyn by de Turken. I 489.
--- Baschy. I 489
Mutewelly. I 439.
Muthpaech-Emyny, opperhoofd der Koks. I 433.
Muziek der Oosterschen. I 277. 518.
Myry, financie-kamer. I 139 471.
Mytilene, eiland. I 32.
Naïb, plaatshouder. I 455.
Nakyb, wie daar onder staan I 394.
Nakybul, Eckraf, H. Opziener. I 394.
Namas-Kjah, bidplaatzen, I 376.
Napoli di Malvasia. I 17.
--- Romania. I 17.
Natolië. I 17.
Naxia, eiland. I 32.
Neizschitz (G. C. von) inhoud van deszelfs werk en beöordeeld. II 114 enz.
Nestorianen. I 309 enz.
Nicea, Zeeboezem van. I 122.
Nic. di Nicoiai, inhoud van zyn werk, navigazioni &c. en beöordeeld. II 66.
Niebuhrs Reize beoordeeld II 304 enz.
Nieuw Kairo. I 28.
Nieuwe Kasteelen. I 4. 13.
Nischan, wat betekent. I 345 aanm.
Nischandschjy. I 177. Nischandschjy-Pascha. 412.
Noorderlicht is niet te Smyrna. I 80.
Norden, (Fred. Lou) voïage &c. beöordeeld. II 205 enz.
Nouveau voïage de Grece, be-oordeeld. II 203 enz.
Nyl, beschreeven. I 7 enz.
Obelisken te Constantinopel, I 141.
Oda, een Regiment. I 487.
--- Baschy. I 437. 487.
Oesters, waar gevischt worden. I 95.
Ogusalpes. I 46.
Ogusiaansche Tartaaren. 1 47. 59.
Ojevaars. I 87.
Okke, (eene) is twee en een half pond. I 524.
Olearii beschreibung. be-oordeeld. II 123.
Olympus, berg in Natolië. I 10. 18.
Oogst, wanneer in Turkye begint. I 76.
Opium by de Turken. I. 548.
Orchanes. I 18.
Ορθοδοξος Ομολογια &c. een symbolisch boek der Grieken. I 223.
Osman I. I 48.
--- II. I 51.
--- III. I 55.
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19880

19885

19890

19895

19900

19905

19910

Osmannen, I 47. 61.
Osmansche Porte. I 61. 420
Otters voïage, beoordeeld. II 221 enz.
Oudheden in Turkye, hoe het daaromtrent thans gesteld is. I 511.
Paarden, (Turksche) I 88 enz. Arabische, 89. van paarden houden de Turken veel. 561
Paardestaarten, oorsprong hiervan by de Turken. I 448.
Paascheijeren by de Armeniërs. I 293 en aanm.
Paaschfeest der Grieken. I 235.
Padischach, Titel, I 50. 403.
Palestina, hoe vergeleeken, I 17.
Palmboom, hoort eigentlyk in Egypten t'huis. I 85.
Papas, zo worden de Priesters in Turkye genoemd. I 218.
Para, wat in Turkye, I 521
Pascha zie Bassa.
Patmos, eiland. I 33. 35.
Patriarchaaten van Constantinopel, Alexandrië, Antiochië en Jerusalem. I 209 enz.
Peigk, wie zyn. I 487.
Pelgrims by de Turken. I 386 enz.
Pera, voorstad van Constantinopel. I 123. 127.
Pergamus is, thans, een soort, van een vlek. I 113.
Permes, kleine vaartuigen. I 151.
Pest het grootste kwaad in Turkye, verder beschreeven. I 98 enz. oorzaaken daarvan.
103 enz.
Philadelphia, hoe thans gesteld. I 113.
Piaster, wat in Turkye. I 521
Pigasetia, inhoud van zyn werk, itinerario, en be-oordeeld. II 70 enz.
Pillau, of ryst. I 179. 488. 545.
Pistacie-boom, I 85.
Pocock, deszelfs werk be-oordeeld. II 211 enz.
Pokken. I 96.
Porte, Turksche, waarom zo genoemd. I 420. Tolk der Porte. I 170. 199.
Porte, (Abt de la) deszelfs nieuwe reiziger beöordeeld, II 315 enz.
Porter, aangehaald, II 44. aanm. zyne aanmerkingen beöordeeld. 307 enz.
Priesters in de meeste steden van Turkye. I 217.
Primaaten by de Christenen, I 197. by de Jooden. I 71.
Prinsen-eilanden. I 154.
Prusia, zie Brussa.
Purchas pilgrimage, beoordeeld. II 113.
Pylaar van Pompejus. I 146.
Pypen der Turken. I 548.
Quaresmii dilucidatio be-oordeeld. II 123.
Raaja, wie ze zyn by de Turken. I 365. 479. aanm.
Rabbynen, by de Jooden in Turkye. I 70.
Radzivilii princ. hierof. peregrinatio. II 51 aanm.
Ragusa Republiek. I 37.
Raguser-stukken, zilvergeld, I 521.
Ramasan, Vasten by de Turken. I 143. 364.
Rantzow, inhoud van deszelfs reisebuch beoordeeld, II 111.
Raugah, eiland in den Nyl, I 28.
Rauchwolf, deszelfs werk en beöordeeld. II 74 enz.
Regen in Egypten. I 75, spade de en vroege. 79.
Regenbakken te Constantinopel. I 461.
Regtspleeging der Turken, I 460. zonderlinge. 466.
Reise door Sicilië enz, be-oordeeld. II 321.
Reisbeschryving, nieuwste, be-oordeeld. II 321 enz.
Reisboek des H. Lands en be-oordeeld. II 48 enz.
Reis-Efendy, opper-staatssecretaris. I 442.
--- Kital, directeur der Cancellary. I 453. 454.
Reizen in Turkye. II 37.
Reland aangehaald wegens een ontwerp van den Mahomedaanschen Godsdienst I 355.
Remonstranten in Turkye. I 312.
Rhodus, eiland. I 32.
Ricaut état present &c. be-oordeeld. II 166 enz.
Riffen. I 117.
Rikjahdar-Aga, Stygbeugelhouder. I 433.
Roepers, wie by de Turken I 383.
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Roode loop, zeer gemeen. I 97
Roode Zee, waarvan haaren naam heeft. I 6.
Roomsche Kerken in Pera en Galata. I 149. in 't Turksche Ryk. 304 enz.
Roque (de la) voïage de Syrie, beoordeeld. II 198.
Rosetto, stad aan een arm van den Nyl. I 31.
Rumelië. I 13.
Russel, natural history &c. inhoud beoordeeld. II 244 enz.
Ryst, de beste, waar groeit, I 83.
Safrania, klein eiland. I 34
Salam-aleikam, begroeting by de Turken. I 542.
Saligniaco, (Barth. de) oordeel over zyn werk. II 57.
Salmons en van Gochs hedendaagsche historie beoordeeld. II 213 enz.
Salonica, ligt in Macedonië I 16.
Salomons Tempel, voornaamste Moskee in Jerusalem. I 25.
Sanderson, (Joh.) deszelfs reizen. II 85.
Sandschjak, wat betekent. I 451.
--- -Beg, wie zy. I 451.
Sandys, deszelfs werk, be-oordeeld, II 95 enz.
Sansovino, inhoud van zyn werk, historia &c. en be-oordeeld. II 72 enz.
Santoni, klein eiland. I 34.
Saraf, geld-wisselaar. I 523.
Sardis, thans een gemeen dorp. I 113.
Sayd, eene kleine stad. I 23.
Schach, wat betekent. I 403
Schakals, zyn Vossen. I 92.
Scherif, wat by de Turken. I 393.
Scheik, wat betekent. I 63. 391.
--- Ulislam, wie by de Turken. I 389.
Schyiten, wie zyn. I 345.
Schildpadden. I 94.
Schroeder Thesaur. ling. Armenic. I 284.
Schurbahdschjy, I 419. 487
Schweigger, inhoud van zyn werk, en beoordeeld. II79 enz.
Scio, eiland. I 32.
Seimen, voetvolk. I 449.
Selim I. I 50.
--- II. bouwer der Menarets van de Sophia-kerk. I 137.
Seradsche, ruitery. I 449.
Serail, wat betekent, I 130. verder beschreeven, 131 enz. II 280 enz. te Pera
en Scutari. I 139.
Seraskier, Legerhoofd, I 448. 456.
Serdar, wie by de Turken I 453.
Sermapuppen, ducaaten in Turkye. I 521.
Serradkuly, wie by de Turken. I 505.
Servië. I 13.
Seslos, wat. I 14,
Seyah, wie by de Turken. I 392.
Shaws reizen, inhoud en beoordeeld. II 200 enx.
Sidon, zie Sayd.
Signetten der Turken. I 518
Silahdar-Aga, opper-zwaarddraager. I 433. 442.
Sipahy, ruiters by de Turken. I 489.
Skanderona, stad aan de Middelandsche Zee, I 21. in Egypten. I 30.
Skeniten, wie. I 62.
Skutari, stad. I 128.
Slaavenmarkt te Constantinopel. I 145.
Slangen van verscheide soorten. I 94.
Smyrna, beschreeven. I 112. 114.
Sochtah, wie by de Turken I 394.
Solak, lyfwagt te voet. I 487
Soliman, Schach. I 46. 48.
--- I. I 50.
--- II. 15. 52.
Sonniten, zie Sunniten.
Sopha, wat zy. I 172. 275.
Sophia-kerk, I 132. door wien gebouwd. 136 aanm.
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Soranchius, deszelfs werk. II 88.
Sorbet, by de Turken. I 540.
Spahi, ruiters by de Turken I 489.
Spahilar-Aga. I 442. 453.
Spalmadori, klein eiland. I 34.
Spon, zie Wheler.
Staatkunde der Turken. I 472 enz.
Staats- en Krygs-geschiedenis, beoordeeld. II 176 enz. 328 enz.
Stanchio, eiland. I 32.
Stommen, in het Serail. I 432
Strasburgii relatio, beoordeeld. II 122.
Struis reizen, beoordeeld. II 135.
Sultan, wat betekent, I 403. deszelfs Titel, 407. bezigheden, 411. optogt, 418.
vrouwen. 422.
Sultanen, wie zo genoemd worden. I 422.
Sunniten, wie zyn. I 345.
Syrië. I 17.
Taal der hedendaagsche Grieken. I 263.
Taalen, welke in het Turksche Ryk worden gesproken, I 73. der Turken. 516.
Tabak, daarvan houden de Turken veel. I 548.
Tableau de l'Empire Ottoman, beoordeeld. II 249 enz,
Tachtaravan, een soort van rosbaaren. I 107.
Tain, wat by de Turken zo genoemd wordt. I 475
Talismans, draagen de Turken by zig. I 554.
Talkysch, brief des Groot Visiers aan den Keizer. I 180.
Tandur, wat. I 75.
Tapyten, Turksche. I 528.
Tardueil, deszelfs werk. II 88
Tartaaren, beschreeven. I 39. 345 aanm.
Tartarie, 't Krimsch. I 35.
Tauschein, zo noemen de Turken de Grieken. I 556
Tavernier, deszelfs reizen en beoordeeld. II 94 enz.
Telal, openbaar Heraut. I 407
Tenedos, eiland. I 32. 33.
Terrassen, wat, en hoe gemaakt. I 109.
Testament van Mahomed, I 184. inhoud daarvan. 185 enz.
Thawan. I 142.
Thessalonica. I 16.
Thevenots werk beoordeeld. II 152.
Thevet, Andrè, Cosmogr. de Levant, beoordeeld. II 65
Thyatira, thans een vlek. I 113.
Timarioten, wie. I 490.
Titel van den Turkschen Keizer. I 407 enz.
Tolk der Porte. I 170. 199.
Tollen by de Turken hoe gesteld. I 468.
Tophana, voorstad van Constantinopel. I 123. 127.
Toppedschis, Kanoniers. I 494.
Toprakli, provinciaal-soldaaten by de Turken. I 504.
Toren van Leander, I 128. van Ovidius. 156.
Tourneforts reis beoordeeld. II 185 enz.
Trinitate, Ph. a S. S. deszelfs werk beoordeeld; II 117 enz.
Tripoli. I 35.
Tripoli di Soria, haven. I 22
Troilo, {von) deszelfs werk be-oordeeld. II 128.
Trouwen by de Grieken I 242. by de Turken. 370.
Tscharsu, zyn eene menigte van aanëen gebouwde winkels. I 111.
Tschaschnyghyr-Baschy, voorsnyder. I 433.
Tschausch-Baschy, opper-ceremoniemeester. I 171.436
Tschelebi, zoonen van voornaame lieden. I 533.
Tschember, doek der Grieksche vrouwen rondom het hoofd. I 272.
Tschoadar-Aga, groot Kamerheer. I 433.
Tug, wat zy by de Turken. I 448.
Tuin- en veldvrugten in Turkye. I 80.
Tulband. I 197. 534.
--- Aga. I 433.
Tunis. I 35.
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Tura, naam des Sultans. I 434.
Turbe, een Koepel. I 138.
Turken, waarvan zy hunnen' naam hebben, I 59. maaken geen onderscheid tusschen een
gewoon of buitengewoon gezandt, 166. hunne lange kleeren. 534.
Turkmen, I 59. beschreeven. 67:
Turksche Ryk is voordeelig gelegen, I 1 enz. Paarden. 88.
Uë'lema, by de Turken. I 389. 541.
Urla, (eilanden van) I 117.
Vakuf. I 439.
Validè, Moeder van Mahomed IV, haare Moskee. I 137.
Valide-Chan, wat het is I 144
Valle, Pedro della, voïages, inhoud van zijn werk en beoordeeld. II 97 enz.
Vartabet betekent eene Kerklyke Waardigheid. I 281 aanm.
Vastendagen der Grieken, I 236 enz. der Armeniërs, 294. der Turken. 363.
Verkens in Turkye. 1 88.
Viaggi per l'Isola di Cipro aangehaalde II 315.
Visier, wat betekent. I 447
--- Aga. I 476.
--- Asem, groot Visier. I 443.
Viziraat of Paleis des groot Visiers. I 140.
Voiage litteraire, beoordeeld. II 297 enz.
Volike, een schip, hoedanig I 526.
Vygeboom, wanneer uitbot. I 76.
Walidet-Kjetchudaszy. I 422
Wallachië, I 37. heeft zyne Christen-vorsten. 198.
Wallachiers. I 56.
Warnery remarques beoordeeld. II 329 enz.
Weegluizen. I 94.
Wheler en Spons reizen be-oordeeld. II 146 enz.
Wissel in Turkye. I 522.
Wither, Rob. deszelfs werk beoordeeld. II 104.
Woeker, den Turken verbooden. I 369.
Woord, goed des Heeren, van Zinzendorf. I 312.
Wynstok, wordt veel geplant. I 85. 529.
Wyzen, wie by de Drusen. I 66.
Ylam, een gerechtelyk getuigenis. I 532. aanm.
Yesiden, zie Jesyden.
Zaims, wie by de Turken. I 490.
Zechinen, I 470. ducaaten in Turkye. 521.
Zee, witte. I 32.
Zeelier, visch. I 95.
Zeemagt der Turken, hoedanig. I 492.
Zemzem, bron. I 385.
Zeven Torens. I 125. 139.
Zomer, hoe in Turkye. I 76
Zwaardvisch, wordt by Constantinopel gevangen. I 95
Zwaluwen, hoe geägt. I 87.
Zwarte Zee, waarvan haaren naam heeft. I 5.
Zweeden hebben geene openbaare Kerk. I 311.
Zydebouw, waar best slaage. I 527.
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Geschichte des osmanischen Reiches
20095

1833 Zie http://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?
query=businello&coll=boeken1&page=1&maxperpage=40&identifier=sGNSAAAAcAAJ

49) Venedig.
20100

20105

20110

20115

20120

20125

20130

20135

20140

20145

20150

20155

Schon i. J. 1408 schloss Venedig met S. Suleiman, dem Sohne S. Bajefid's I., einen
vertrag (II. 607);
zur Zeit der Alleinherrschaft S. Mohammed's I. im J. 1413 erneuerte Franz Foscari den
Frieden (I. 363);
venezianische Gesandte wünschten zur Thronbesteigung S. Murad's II. Und S. Mohammed's
II. Glück,
und nach der Eroberung Constantinopel's i. J. 1454 erneuerte der Bothschafter
Marcello den Frieden (II. 12);
i. J. 1478 Thomas Malipieri Gesandter (II. 153);
i. J. 1479 schliesst Giovanni Dario den Frieden, und Pietro Vettore vertritt die
Stelle des Bailo (II. 169);
der Bothschafter Melchior Trevisan brachte Reliquien des Blutes Christi und der Salbe
Magdalena's (Commentarii della guerradi Ferrara, di Marino Sanuto. Venezia 1828, p.
56);
Tosto che furono queste cose al Senato raccontate, furono fatti consigli, ed a
tutto fu proveduto. Nel Consiglio de'Pregadi fu eletto ambasciatore al Turco
Melchiore Trevisan, il quale era Patrone all'Arsenale, quello cioè che dopo fatta la
pace con il Turco Maometto, era primo Capitano delle gallere di Romagna, che per le
mercanzie vi andavano; quello, che a Venezia portò quella piccola reliquia del Sangue
di Cristo, e dell'Unguento di santa Maria Maddalena, trovato dai Turchi in una Chiesa
chiamata Χαριστίχορα (cioè Delle Grazie) che donò alla chiesa dei Frati Minori. Al
Trevisano adunque fu commesso, che se abbisognasse, dovesse pregare il Turco, che
secondo li capitoli ci volesse dare aiuto: ed in verità se li nostri avessero voluto
fare un minimo segno, il Turco sarebbe venuto con la sua armata, che era alla Vallona
nella Puglia, e poi fino a Roma, cosa che sommamente desiderava. Ma li nostri mai nol
vollero, abbenchè fossero esortati dall'Ambasciator del Turco a ciò, perchè non si
dicesse, che i Viniziani avessero messo i Turchi nell'Italia, come il duca di
Calabria, che venuto contro la Chiesa, elesse questo Ambasciatore sì per le cose, che
gli abbisognavano, come pure per far timore, e paura alli Signori d'Italia.
i. J. 1481 wünschte der Bothschafter Antonio Veturini zur Thronbesteigung S.
Bajefid's II. Glück (II. 287);
i. J. 1483 Domenico Bolani, und sein Bruder Francesco Aurelio, zur Bestätigung des
erneuerten Friedens (II. 287);
im selben Jahre Giovanni Dario Ueberbringer der Urkunde der Ausfuhr von Schafen, i.
J. 1484 (Mar. Sanuto Commentarii p. 187);
i. J. 1487 die Bothschafter Antonio Ferra und Giovanni Dario (II. 295);
i. J. 1497 verhandelt Andrea Gritte die Geschäfte, und i. J. 1498 Andrea Zanchani,
Bothschafter zur Erneuerung des Friedens (II. 315);
i. J. 1503 Gritti Bothschafter, und Aloisio Sagundino ihm beygegeben (II. 331);
i. J. 1517 die Gesandten Bartolomeo Contarini und Aloisio Mocenigo in Kairo bey S
Selim I. (II. 508 u. 525);
i. J. 1521 erneuert der Bothschafter Marco Memmo den Frieden (III. 16);
i. J. 1526 der Bailo Pietro Bragadin, abgelöset durch Pietro Zen (III. 50);
i. J. 1530 Mocenigo, als glückwünschender Bothschafter zum Beschneidungsfeste (III.
96);
i. J. 1536 der Secretär der Pregadi, Daniele di Federici; dann der Bothschafter
Tomaso Mocenigo, um zum persischen Feldzuge Glück zu wünschen (III. 181);
i. J. 1537 Orsini Bailo (III. 183);
i. J. 1539 Pietro Zen, zum dritten Mahle als Bothschafter nach Constantinopel, und da
er auf dem Wege gestorben, an seine Stelle der vier und achtzigjährige Greis Tomaso
Contarini (III. 218);
i. J. 1552 Bernardo di Navagiero Bailo a) (III. 315);
i. J. 1554 u. 1555 Bernardo Trevisan (Relation im Hausarchive);
i. J. 1556 Antonio Barbarico (Rel. im H.);
i. J. 1559 Martin de Cavalli (Rel. im H.);
i. J. 1562 Andrea Dandolo (Rel. im H.);
i. J. 1564 Daniele Barbarico (Rel. im H.);
im selben Jahre der Secretär Bonrizzo (Rel. im Hausarchive; im selben fehlen aber die
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Relationen des Bailo Soranzo und des Bailo Barbaro, von desen dieser jenen i.J. 1569
abgelöset)(III. 525);
i. J. 1571 der Bothschafter Alessandro Donado (III. 590), dann Giacomo Ragazzoni,
Bailo (III. 591, dessen Relation im Hausarchive);
im selben Jahre Antonio Barbaro, Bailo (III. 602), und Rel. im H.), dann Andrea
Baduer, als ausserordentlicher Bothschafter,
und Antonio Tiepolo, Bailo i. J. 1572 (III. 602, und Rel. im H.);
i. J. 1575 Giacomo Soranzo, zur Thronbesteigung Sultan Murad's III. (IV. 18, und Rel.
im H.);
i. J. 1576 Antonio Barbaro, Bailo (Rel. im H.);
im J. 1578 Giovanni Correr, Bailo (IV. 38, und Rel. im H.);
i. J. 1582 Giacomo Soranzo, Bailo (Rel. im H.);
im selben Jahre Maffeo Venier, Bailo (eben da);
i. J. 1584 Giacomo Soranzo, Bailo (eben da);
i. J. 1585 Francesco Morosini, Bailo (eben da);
i. J. 1590 Lorenzo Bernardo, Bailo (eben da).
Von hier eine Lücke im Hausarchive, bis ins Jahr 1609.
Im J. 1590 der Bailo Moro (IV. 212);
i. J. 1591 der Bailo Zani (eben da), dann der Bailo Lipomani (eben da);
i. J. 1595 der Bailo Veniero, dann im folgenden Jahre der Bailo Capello (IV. 276);
i. J. 1604 Ottavio Bon, Bailo (IV. 362, und Rel. im H.), dann Mocenigo, Bailo zur
Thronbesteigung S. Ahmed's I. (IV. 362);
i. J. 1612 Simone Contareni, Bailo (IV. 482);
i. J. 1614 Christiforo Valier (Rel. im H.);
im selben Jahre der Bailo Moro Nani (IV. 482 u. 504; seine Relation fehlt im
Hausarchive, in welchem eine Lücke bis 1634);
i. J. 1619 der Bothschafter Contareni (IV. 504);
i. J. 1624 Simon Contareni, ausserordentlicher Bothschafter (V. 24);
i. J. 1628 Veniero, Bothschafter (V. 89, seine Relation fehelt, wie die des vorigen,
im Hausarchive);
i. J. 1634 Giovanni Capello (Relation im Hausarchive);
1. J. 1637 Pietro Foscarini (eben da);
i. J. 1638 Luigi Contareni, Bailo (V. 280, und Rel. im Hausarchive);
i. J. 1641 Pietro Foscarini, Bothschafter, erneuerte die Capitulation (V. 302, und
Rel. im H.);
i. J. 1652 Capello, Bothschafter (V. 558 u. 647, die Relation fehlt im Hausarchive);
i. J. 1657 underhandelt der Secretär Ballerino den Frieden (V. 647 u. VI. 179);
i. J. 1664 Andreas Holz (Rel. im H.)
i. J. 1668 Luigi Molino, Gesandter zu Larissa (VI. 214, 215 u. 242);
i. J. 1667 der Secretär Giavarino, und Padavino Unterhändler des Friedens (VI. 227);
i. J. 1672 Giacomo Quirini, zur Auswechslung der Gefangenen (VI. 277 u. 307, und Rel.
im H.);
i. J. 1676 Giovanni Morosini, Bailo (VI. 320, und Rel. in H.);
i. J. 1680 Pietro Cuirano (VI. 359 u. 375, und Rel. in H.), Bailo;
i. J. 1682 Giovanni Battista Dona (Rel. im H. und die gedruckte);
i. J. 1684 der Bothschafter Capello erklärt den Krieg (VI. 443);
i. J. 1699 unterzeichnet Lorenzo Soranzo den Carlowiczer Frieden und geht dann als
Bothschafter nach Constantinopel (VII. 24);
i. J. 1706 erneuert Carlo Ruzzini den Frieden (VII. 120, und Rel. im H.);
i. J. 1725 der Bailo Giovanni Emmo, abgelöset durch Francesco Gritti (VII. 312, und
Rel. in H.);
i. J. 1733 verewiget Simone Contareni den Carlowiczer Frieden (VIII. 449);
i. J. 1745 wird der Bailo Erizzo durch den B. Giovanni Donado abgelöset (VIII. 59),
Businello war de Bothschaftssecretär (VIII. 87).
14) Chania (Canea), auf Creya die bekannte Festung, von Constantinopel 150 Moglien;
monathlich
450 Asp.
222) Retimo, auf Candia, von Constantinopel 750 Miglien; monathlich ... 150 Asp.
654) Eskijagh kapani mes., d. i. Moschee des alten Schmalz-magazins; Erbauer der
ermordete Grosswesir Ibrahimpascha, der seinen Stamm von Constantin dem Grossem
ableitete, und die Moscheen zu Selanik, Hissargrad und Kawala gestiftet, dessen Serai
zu Constantinopel am Hippodrom, und dessen Grab im Arsenale an der Zelle Dschanfefa
(Seelenvermehrend) auf besonderem Soffa, wo hernach auch der hingerichtete Grosswesir
Nassuhpascha an seiner Seite bestattet ward.
831) Schreiben des Kaisers an den Wesir Mohammedpascha, Statthalter von Ofen {Osen],
dass ein Constantin Constantinopel erbaut, ein Constantin dasselbe verloren, so auch
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Constantinopel von Mohammed erbaut, unter einem Sultan Mohammed (III.) wieder werde
verloren werden; v. J. 1002 (1593). (Venez. Inscha Nr. 5, und Nabi's Inscha Nr. 132.)
1345) Sicherheitsurkunde an den Provveditore von Canea, bey Uebergabe der Festung,
auf des Feldherrn Jusufpascha Vortrag ertheilt; Ende Dschemafiul-achir 1055 (22.
August 1645). (Eben da Nr. 75)
1530) Schreiben (aufgefangenes) Morosini's an den Dogen, über den wirklichen Stand
der Festung Candia, v. J. 1077 (1666). (Eben da Nr. 54.)
1532) Schreiben des Grosswesirs an der Vertrauten Wesir Mustafapascha, über die
Belagerung Kandia's; arabisch; (Rami in meiner Sammlung Nr. 126.)
1533) Schreiben des Grosswesirs an der Vertrauten des Sultans, den Wesir
Mustafapascha, vor Kandia (Eben da Nr. 127.)
1546) Schreiben S. Mohammed's IV. an der Grosswesir Ahmed Köprili, demselben zu
seiner Ankunft auf Kreta Glück zu wünschen; v. J. 1077 (1666). (Inscha des Reis
Efendi Mohammed Nr. 80.)
1553) Schreiben des Grosswesirs an den Kiflaraga (Abbasaga), ihm von den
Fortschritten der belagerung Kandia's Bericht zu geben. (Eben da Nr. 260.)
1572) Schreiben des Grosswesirs Ahmed Köprili an den Mufti: Die Unruhen Bassra's und
der Krim seyen, Gott sey Dank! beygelegt; am 25. Silkide 1079 (26. April 1668) sey
die kaiserl. Flotte zu Fodella angekommen, und am selben Tage habe sich die
feindliche Flotte gegenüber vor Kandia gezeigt; es fehle an Kugeln, zu deren
Herbeyschaffung von Selanik der Kapudanpascha abgeordnet worden sey; mit den details
der fortschreitenden Belagerungsarbeiten. (Rami in meiner Sammlung Nr. 298.)
1578) Zweytes Chattscheriff S. Mohammed's IV. an den Grosswesir Ahmed Köprili,
denselben und das Heer neuerdings zur Eroberung Kandia's anzuspornen. (Ahmed
Köprili's Geschichte Nr. 64.)
1579) Schreiben des zu Canea in Verhaft gehaltenen venezianischen Gesandten an den
Grosswesir Ahmed Köprili, um Gehör zu erbitten; vom Redscheb 1079 (Dec. 1668). (Ahmed
Köprili's Geschichte Nr. 65.)
1580) Antwort des Grosswesirs Ahmed Köprili, an den zu Canea zurückgehaltenen venez.
Gesandten: Ihm sey unbekannt, warum der Sultan zornig, der Zurücksendung des
Gesandten befohlen habe; er müsse ihm genau aus einander setzen, was zwischen ihm und
dem Kaimakam vorgefallen; wenn er aber mit keinen anderen Aufträgen gekommen sey, als
mit den zu Theben verworfenen, so sey es thöricht gewesen, ihn zu senden; die Zeit
erfordere andere Worte. (Eben da Nr. 66.)
1581) Schreiben des Grosswesirs Ahmed Köprili, an den zu Canea verhafteten venez,
Gesandten, wodurch er ihm die Erlaubniss, ins Lager zu kommen, ertheilt (Eben da Nr.
70.)
1585) Schreiben des Secretärs Giovanni, des venezianischen Bothschafters (im
türkischen Lager), an Morosini, dass man ihn von Retimo nach Neu-Kandia gebracht, in
eines der Häuser einquartiert habe, dass man aber mit Niemandem unterhandeln wolle,
der nicht zur Abtretung des Festung bevollmächtiget sey. (Ahmed Köprili's Geschichte
Nr. 53.)
1586) Vortrag des Grosswesirs Ahmed Köprili an den Sultan, über die Landung des
Kapudan Kaplanpascha zu Fodella, und die fortgesetzte belagerung Kandia's; v. J. 1079
(1668) (Eben da Nr. 59.)
1587) Drittes Chattscherif S. Mohammed's. an Ahmed Köprili, seine Tapferkeit vor
Kandia belobend. (Eben da Nr. 63.)
1588) Schreiben des Grosswesirs an der Vertrauten des Sultans, den Wesir
Mustafapascha, von den Fortschritten der Belagerung Kandia's Bericht erstattend.
(Rami in meiner Sammlung Nr. 124.)
1620) Chattscherif S. Mohammed's IV. nach Kandia's Eroberung (Ahmed Köprili's
Geschichte Nr. 77.)
1621) Siegesschreiben nach Kandia's Eroberung. (Eben da Nr. 80.)
1622) Siegesschreiben zur Kündigung der Eroberung Kandia's auf Kreta; Ende
Dschemafiul-archir 1080 (24. Nov. 1669).
1623) Urkunde des mit Venedig durch die Eroberung Kandia's wieder hergestellten
Friedens; aus der Feder Ssidki Efendi's; v. J. 1081 (1669.). (Rami in meiner Sammlung
Nr. 156.)
1630) Schreiben des Grosswesirs an die Griechen von Maina, nach Kandia's Eroberung,
denselben Amnestie gewährend. (Rami in meiner Sammlung Nr. 450.)
1633) Schreiben des Sultans an der Scherif von Mekka, Saad Ben Said Ben Muhsin,
demselben die Eroberung Kandia's und den mit Venedig geschlossenen Frieden zu künden;
arabisch; v. J. 1080 (1669). (Inscha des Reis Efendi Mohammed Nr. 137.)
1635) Schreiben des Grosswesirs an den Chan der Chane, nach der Beendigung des
cretischen Feldzuges durch Kandia's Eroberung; v. J. 1080 (1669). (Rami in meiner
Samml. Nr. 28.)
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1641) Schreiben des Grosswesirs, als nach Kandia's Eroberung der erste Stallmeister,
Huseinaga, mit Säbel und Kaftan kam. (Eben da Nr. 306.)
2558) Schreiben des Grosswesirs an den Statthalter von Kandia, Achmedpascha,
demselben das Einvernehmen mit dem neu ernannten Befehlshaber von Canea ze empfehlen;
vom 23. Silhidsche 1114 (10 May 1703). (Eben da Nr. 286.)
3526-3527) Bittschreiben (zwey) Newres Efendi's an Schehsuwarfade Mustafapascha und
den abgesetzten Köprili, Statthalter von Canea; aus Retimo. (Eben da Nr. 25-26.)
3528) Bittschreiben Newres Efendi's an Baltadschifade Silihdar Mustafapascha. (Eben
da Nr. 27.)
3529) Schreiben Newres Efendi's aus Retimo, an den Mirachor Mustafapascha,
Statthalter von Canea. (Eben da Nr. 28.)
3531) Schreiben Newres Efendi's, aus dem Exil von Retimo, am Kamil Ahmedpascha, den
Defterdar. (Eben da Nr. 30.)
3547) Schreiben Newres Efendi's aus Retimo, an den Kiaja des Statthalters von Kandia.
(Eben da Nr. 46.)
3548) Schreiben Newres Efendi's an den Secretär des Statthalters von Kandia, um für
ein erhaltenes Geschenk von Aloe, Ambra und Tabakpfeife zu danken. (Eben da Nr. 48.)
3538) Schreiben Newres Efendi's aus Kandia, an den Richter von Kairo (Eben da Nr.
37.)
3552) Schreiben Newres Efendi's aus Retimo, an den Mufte. (Eben da Nr. 52.)
3553) Schreiben Newres Efendi's aus Chios, als Antwort auf das Schreiben des nach
Retimo bestimmten Diwitdar Ahmedaga. (Eben da Nr. 53.)
3539) Schreiben Newres Efendi's aus Retimo, an Chodschafade Mohammed Said Efendi.
(Eben da. Nr. 38.)
3577) Bittschrift Newres Efendi's, als er verwiesen zu Retimo, an Abdullahpascha,
Statthalter von Aegypten. (Eben da Nr. 6.)
3619-3624) Schreiben (sechs) Newres Efendi's an den Muft Murtefa Efendi; aus Retimo.
(Newres's Inscha Nr. 8-13.)
3900) Empfangsbestätigung eines Schreibens des Beglerbegs, Commandanten von Retimo.
(S. 158.)
3930) Schreiben desselben an den zu Retimo commandirenden Osmanpascha, ihn zum
Ausharren in seiner Pflicht, trotz der schwierigen Umstände, ermunterend. (S. 183.)
3932) Schreiben desselben an den Commandirenden von Kandia, bey Ernennung Huseinbeg's
zum Baschbogh der ägyptischen Truppen auf Creta, und Absendung von 200 Reitern, 50
Kawassen (Trabanten) und 5 Koghoschaga (Quartiermeistern). (S. 185.)
3949) Schreiben desselben an den zu Canea commandirenden Wesir, denselben damit zu
trösten, dass er bald von seiner dermahligen misslichen Lage erlöst werden solle. (S.
202.)

Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa
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1856 http://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?
query=marino+sanuto+candia&coll=boeken1&identifier=dFlVAAAAcAAJ
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Geschichte Griechenlands von der Eroberung Konstantinopels
durch die Türken im Jahre 1453 bis auf unsere Tage
Von Karl Mendelssohn Bartholdy. 1870
In zwei Theilen. Erster Theil.
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Die Insel Kreta und der nationale Kampf gegen die Türken.

in Unsere Zeit
1869 p. 321-349
Von Professor D. Karl Mendelssohn-Bartholdy.
Zweiter Artikel.
Vgl. den ersten Artikel in “Unsere Zeit”, Neue Folge, V, 1., 481-499.

in Unsere Zeit
1874
Von Elpis Melena
20350

Bilder aus Kreta.

p. 338-356

NOTABEL SCHRYVENS UYT VENETIEN, Volgens de Brieven van den
GENERALISSIMUS MOROSINI,
Aen d'Heeren Senaet vande SERENISSIME REPUBLYQUE, AENGAENDE De Successen vande
Wapenen der Christenen, tegens de Turcken in 't Coninckrijck CANDIA.
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NOTABEL SCHRYVENS UYT VENETIEN
Volgens de Brieven van den Generalissimus Morosina
aen d'Heeren Senaet vande Serenissime Republique, Aengaende De Successen vande
Wapenen der Christenen tegens de Turcken in 't Koninckrijck Candia.
MYNHEER, Terwijl Godt den Vrede in Europa / heeft gelieven te planten / onder de
Christene Potentaten / voornamentlich tusschen de Grootmachtichste Monarchen van
Vranckrijck / ende Spaingen ende den bloedighen oorlogh in't Noorden / tusschen de
Croonen / Poolen / Denemarcken / Sweden heeft doen cesseren / daermede meest alle
Potentaten besich waren / welke generalick naer hun trocken / het Lantverderf / ende
eene onveplige navigatie in't Christendom: waer door nu het meeste ooghmerck is
omtrent den oorlogh / tusschen de Christenen / ende Zarasijnen en niet wonder isset
want sulckx het algemeene intrest der Christenen is: dat ten anderen oock de
curieusheden ontrent verder Nouvelles van oorlochs-faicten / door de steriliteydt der
selvige / niet konnen gedient werden / als een weynich / wegens de Poolen / Carters /
Cosacken / ende Moscoviters / die noch seer traegelick inkomen / en dienvolges op ver
naer niet so considerabel / als dien / die om de sake Christi gevoert wert / daer toe
alle Christene machten / ende Potentaten in desen genadigen ouyst / van Godts
gesegenden Vrede / behoorden te contribueren / ende soodanige hant te bieden / dat nu
in dit Hemels-saysoen / uyt der Turcken Clauwen weder gerucht wierden / de schoone
Europische Peerlen van 't Christendom / t'sedert anvanck der Christenen oneenicheyt /
ende oorlogen / het Christendom ontweldicht.
Dit Jaer 1660 heeft Europa veel wonders / en groots belooft: van over de dertich
jaren heb ick voorname Astrologanten vande wonderen welcke in't selfde geschieden
souden hooren spreken / en van verscheyde hare annotatien / ende memorialen noch
bewaert: en sonder dat ick wil anraken den kelck daer het gront-zop / dat Tycho-bra /
ter syden gestelt heeft / noch in is: soo staet met my uwe ooghen op de
geschiedenissen / siet Spaingen / ende Vranckrijck eens aen / siet waer dat
Konincklick wonderlick instrumeet Gusradus is. Want nu de 17 Nederlanden sijn / ende
pondereert / doch rijpelick de wonderen van Engelant / 't welck onze naerkomelingen /
voor Homayns / ende voor ongeloovige Historien sullen opnemen.
Onder deze wonderen bidde ick u t'examineren / de kloeckmoedigheydt vande
Venetianen / welcke alleen soo veel jaren groorlocht hebbende met geen / oft seer
weynige assistentie / tegens de Orthomansche macht / de selfde in't resisteren / ende
defenderen van het Bollewerck des Christenrijckx / so veel werckx gevonden / dat den
Turck geene progressen siende te doen / tegens die voortreffelicke Helden / die in
Candia den Standaert Christi maintineren / altijdt met schade / ende schande wierden
afgewesen / tot dat sy dit jaer in Sevenbergen gevallen sijnde / daer in twee maenden
meer Steden winnen / als in 20 Jaeren / voeten aerde / op die Manhaefte Venetianen.
On-aengesien de macht des Keysers / ende vande Hungersche gespanschappen / daer
ontrent.
Den Alder-Christelickxsten Koninck / hebbende / te Mardijck lest door kranck
leggende / belofte aen Godt ghedaen / de Venetiaenen / tegens den algemeenen vyant
t'assisteren / so haest den Vrede soude gesloten wesen / so heeft hy eyndelick /
onder den Modeenschen Prins Almerick d'Este tusschen de 3 a 4000 Soldaten naer de
Levant gesonden/ om de Venetiaenen aldaer te conjungeren.
Deze Conjunctie eyndelick geschiet sijnde / so wiert geresolveert / volgens
d'Instructie vande Serenissime Republicque / om Canea te belegeren / 't welck de
Turcken in t koninckrijck Candia inhielden met eenighe andere plaetsen / daer mede de
Turcken de Christenen / uyt de reste des Koninckrrijckx meenden te verdrijven /
ghelijck so daer toe eenige jaren gearbeyt hadden / maar te vergeefs / ende daer
hielden de Venetianen stant/ teghens de gansche Turckxsche Macht te Water ende te
Lande / tot dat sy nu finalick geassisteert sijnde alle de Turcken daer uyt soecken
te verjagen / ghelijck sy haer daer toe als Leeuwen sijn aenstellende: maer eer ick
tot 't verhael van hare Chrijghs-daden kome / so gelieft geimportuneert te sijn /
niet te weten / d'hoedanicheydt van Candia met welckx winste de Turcken Sicilien ende
Malta / souden hebben komen te veroveren.
De qualiteyt van het Eylant en Koninckrijck Candia door / on aengesien seer
berghachtigh / heeft nochtans veek Valeyen / seer abondant / ende extraordinary
vruchtbaer / door dien t'selbe bespringht werdt / door menichte Fonteyen / en
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bevochtigt door veel Beken ende Rivieren. Den Wijn-stock wast daer naer wensch / en
in overvloet wast daer d'alderdelicaetste Malvasepe / melch en honigh isser oock
overvloedige en vleesch in soussisance / soodanigh dat d'Oude 't selfde ten rechte
ghenoemt hebben / het wel-geluckigh Eylant. Daer wassen oock d'alderschoonste Cypres
diemen met oogen zien magh / ende Boomen van alle slagh / bequaem om Schepen te
bouwen / 't welck tot groot proffijt voor de Sereniss. Republ: is. Men heeft er oock
niet een schadelijck Gedierte / dat wreet ende fenijnigh is / als uytgesondert den
Phalanges, welche zijn als Spinnen; maer binnen Candia zijnde niet dangereus. Dit
Coninckrijck is noch overvloedigh van Septen / Herten en wilde Bocken / maer men ziet
weynich wilde Swijnen / als naer de sijde van Canea / daer rondom den Veneetschen
Standaert nu in 't veldt uytzwaeyt. Daer zijn noch Bouchestains, die niet grooter als
een Geyte zijn / en hebben nochtans soo veel vleesch als den grootsten Hert / heeft
het hayr beuckel en kortachtigh / ende draeght eenen langen zwartachtigen baert. Men
vanght hem somtijts als hy noch seer kleyn is / om met de Septen t'samen op te voeden
/ ende daer van andere te queecken / soo om sijn schoonheyt / als om de delicatesse
ende smakelijckheyt sijns vleesch. Sijn Hoorns zijn seer groot / sijn Corps is de
Septe ghelijck / maer nochtans soo veerdigh dat hy de Herten ont loopen overtreft /
ende d'Honden int riechen / want hy de Jagers 100 passen verrieckt / sulcx darmen om
hem te vangen / tamme Septen moet binden ontrent d'aenkomsten ende passagien vande
geberghten / en soo komt den Bouchestain, dese riechende / tot haer / en dan wert hy
vande Jagers gequetst / maer niet doodelick sijnde / ende of schoon fenynich pier
[pijl?] noch in 't lijf blijft / soo gaet hy echter door / ende etende het cruyt
Dictame geneest. Dits 't Cruyt / daer van Dioscoride secht / welckx reuck alleen
Serpenten ende andere fenijnige beesten doet sterven.
Aengaende d'ouwde manieren vande Candiotten / de selfde hebben so gefloreert / dat
hare Koningen / by naer gantsch Grieckenlant geteugelt hielden / sy sijn geweest de
beste Schutters vander aerden / hebben den wijdt bekenden Dans Syrrique verdicht /
ten tijde haers Koninckx Eydon / en vanden hoofde tot den voete waren sy ghewapent /
doen sy dien dansten / en die so gecontinueert / dat de Boeren / op Feestdagen / inde
grootste hitte des daechs dien dansten, sonder naer de schaduwe te kijcken / gewapent
/ te weten met den boogh / Pijl-koker / ende 't Rappier / als of 't dansen sonder
t'selfde geen goede gratie hadde.
D'Alder uytmuytenste Griecken / hebben hare wetten vande Candiotten ghenomen / selfs
Plato / ende boven al / die van Lacedemonien / volghden de practicque. Een haerder
wetten hielt / datmen de kinders in 't gemeen moeste opvoeden / op datmen / 't
voetsel so wel als de rijcke hebbende / geen oorsake mochte opnemen / om deselvige te
haten: en verders warender noch Statuyten / datmen om de kinders te gewennen / om
niets te vreesen / maer veel eer / om alles met gedult / ende patientie te boven te
komen / ende te supporteren / die van dat sy konden gaen / inde wapenen souden
oeffenen / en haer leeren verachten / hitte / koude / honger / ende dorst / ende dat
sy in 't danssen boogh / ende Pijlen souden gebruycken / ende kleederen aen hebben /
op d'oorloghstoerustinge gefatsoenneert. Item alle Candiotten / waeren genootsaeckt
te trouwen op de jaren van Majoriteyt / en doen trockense uyt de menichte / die als
vooren gesecht is / onder de minderjarige opgevoet wierden / doch leyden hare
getrouwde niet strackx naer huys / maer sy lietense blijven / so lange tot dat sy
bequaem waren / om het Huys-houden te regeren. Ende de Vrienden trouwden hun
indifferentelick / d'een met d'andere / en verders verklaerde de Weth / dat so de
Zuster met haren Broeder ghetrouwt was / dat hy haer met sijn half Patrimonie moest
doteren. Het vervoeren van Dochters / wiert meer geestimeert / dan ofmen die niet
uryen wille hadde verworven. Maer eyndelick de Candiotten latende hare ouwde
discipline / wierden Zee-Roovers / als die van alle tijden / d'eerste ter Zee hadden
geweest / en haer so kloeckmoedich gequeten hadden / dat sy d'Attiques overwonnen /
ende voerden hare Legerscharen geluckelick tot in Sicilien.
Ende een weynigh seggende vande manieren deser tijt / weet dat de Candietten veerdigh
zijn om quaet te doen. d'Oude selfs hebben haer den naem van Logenaers gegeven / sy
zijn schalck / gierigh / en tegenwoordigh konnen sy den arbeyt qualijck dragen / ende
en leeren konst noch wetenschap volkomentlijck. Doch het is waer / volgens 't
schrijven van Beilon, dat sy haer van haer kintsheyt af oeffenen int schieten met den
Boogh / daer in sy doch de Turcken over-treffen. Ter Zee zijn sy gauw / dispoost ende
vailiant / soo wel als sy t'anderen tijde gheweest zijn.
De sterckte deses Eylants en Coninckrijcx / is Candia principael / dat de Christenen
hebben / en Canea dat de Turcken possederen / beyde seer machtigh sterck / soo door
de nature / als ter oorzake van hare gelegenthede. Maer Rettimo ende Seytien konnen
niet gerenomeert werden / als ten opsichte vande plaets / waer sy in gelegen zijn.
Binnen Candia is een schoon Arsenael voor de Galeyen. Aengaende de Religie /
d'Inwoonders volgen meest de Latijnen. Dus ver van de gestaltenis deses Koninckrijcx
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gesproken hebbende / soo sal ick voortgaen met de saecke vande tegenwoordighe
verrechtinge vande Christenen Veyrkracht in dat Lantschap.
Sondagh avont arriveerde hier een Schip van die Landen met brieven aen de Sereniss:
Heeren / dat de Veneetsche Armada / ghekomen sijnde inde Haven van Suda / hadt
ghelandt aen de genaemde plaets Colata / ontrent 9000 strijtbare mannen / die te
gelijck ordentelijck advanceerden naer het Fort d'Apricorni / dringende soo voorts
tot onder de wal / ende naer dat die van binnen lange defentie en tegenstant gedaen
hadden / wierden overweldicht / ende verlieten 't Fort met groot verlies / ende
liepen met d'andere Garnisoenen van Cisterne / Calamo ende Calogero / binnen Canea /
achterlatende 35 a 40 stucken / met menichte Amonutie.
Dijnsdaeghs daer aen / genoeghsaem met het krioel des daegs / aeriveerde noch eene
Galiote / gedepescheert van den Capiteyn Generael / met Pacquetten aen 't Senaet / en
relateerde het naervolgende / op de bovenste wijse / maer met dese bysondere
distinctie: seggende dat d'Armada Maratim vande Sereniss: Seigneurie / consisterende
in 30 Oorloghs-Schepen / 28 subtile Galeyen / met de 7 van Malta / (item naer dat 4
van den Paus / ende de 3 van de Grooten Herrogh van Florencen / wederom na hare
Havens waren gekeert) 6 Galeassen / en soo veel Galioten Avonturiers. Het volck naer
dat het gelant was / annumereerde tot 6000 Voetknechten (daer onder 2000 in Candia
gelicht) item 3500 Franchoysen / en ontrent 800 peerden / dewelcke naer dat sy
ingenomen hadden de 4 boven gementioneerde Forten / togen recta tot de belegeringe
van Canea / maer doch eer sy de Linie begonden / so quam den Bassa Commandant
uytvallen / met een deel van het Garnisoen / de Schermutsel nam furieuselik begin /
en wedersijts kost het veel bloets en so het gemeen is / dat honden voor Menschen
loopen / soo liepen de Turcken eyndelick oock voor de Christenen. Den Bassa
Commandant bleef / met een van sijne Soonen / onder de voeten doot. Vande sijde der
Christenen / is het considerabelste verlies / den Heer d'Ardena Luytenant vande
Cavaillerye van welckx doode Lichaem de Turcken het hooft hadden afgezabelt / maer
doen de Turcken 't selfde in Canea meenden te brengen / so rende een Frans Capiteyn
hun naer / en recupereerde het selvighe / met verlies van het leven / van die daer
mede meende te triumpheren.
Den Prins Almerigo d'Este Generael over 't Fransche leger / van secours liep groot
perijckel van doot te blijven / soo in 't veroveren van Apicorno / als inden uytval
vanden gementioneerden Bassa Commandant / want alsdoen trefte / ende doode achter hem
/ een Canonkogel sijnen Paige.
Kort naer desen uytval en goede successen voor de Christenen, daer over Godt moet
gedanckt zijn, soo ontfingen de Generaels advijs, dat uyt Candia nova 4000 Turcken
tot ontset van Canea quamen hier over vielen dispuyten tusschen den Veneetschen
Capiteyn Generael, en den Prins Almerico, d'een meende men behoorde haer tegens te
trecken, en daer mede te strijden, d'andere vreesde men mocht op wegh omringht
werden, terwijl binnen Canea, boven 't verlies van den uytgevallen Commandant en de
sijne, noch 2500 voetknechten en 300 peerden waren, en dat het nutter ende
nootsakelijcker was de retraicte te slaen, ende in versekertheyt te rugh te trecken,
tot dat het Heyr der Christenen gerentforceert was vande Boeren, diemen uyt
verscheyde gewesten des Coninckrijcx verwachtede, gelyck van Sfacchia elle uyren
duysent man stonden te volgen.
In desen stant bevonden daer de saken, doen het Galioot gheexpedieert wiert,
versoeckende van het Senaet promptelyck gelt en Amonitie, stracx wiert geresolveert
dat den nobelen Heer Francisco Barbaro, 80000 Ducaten soude overvoeren, en dat de
Keyserl: assistentie soude gelast werden datelyck te vertrecken.
Kort daer aen volghden noch 2 Advijsen, d'eene vande 3 Eylanden, refererende dat de
onse het recours van Candia de hovo geslagen hadden, maer dat zyn Particuliere
tijdingen, welcke naerder sekerheydt vereysschen. Het ander komende over O?trante,
dat de Christenen de belegeringe van Canea te heet voelende, te rugh geweken waren.
Ende eyndelijck soo heb ick hier noch een advijs by te doen van den Proveditor vande
Fortresse Suda, bevestigende dat de Christenen van ontrent Canea waren opgebroken,
ende dat sy haer tot Calamo gingen beschanssen, een plaets alwaer sy bequamelyck
allesints konnen zien passeren dat in Canea te lande soude willen, ende dat sekerlyck
van Candia nova quam, het bovengeschreven bystant ende secours voor de Turcken: en
vreesende dat sy om 't Leger niet al te veel te zwacken, niet en souden konnen belet
houden de ingenomen Forten, so hebben sy laten mineren en springen het Fort van
d'Apricorno. 1000 Ffacchioti waren int Leger der Christenen gearriveert, en ten
eersten werden 4000 boeren verwacht, daer mede het Christen-Generalen meene bestant
te zijn, om formelyck Canea te belegeren, dat ter zee alreede vande Armade nauw
besloten is.
Dits is mijn Heer d'hoedanicheden in een korte descriptie van het befaeme
Koninckrijck Candia, beneffens de publicque / ende particuliere advijsen / omtrent
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het Leger der Christen aldaer / voorgevallen / hope dat Godt / wiens sake het is
deselve sal Croonen / met heyl / ende verder victorie / ende dat ick alsoo in vreucht
/ ende met een vrymoedicheyt H E. van tijdt tot rijdt / daer van noch sal deelachtig
maken Ec.
Venetien den 8 Octobers 1660.
Zie ook De beschryving van de leste oorlog in 't koningrijk Kandia (1671)
https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?
query=gerola&coll=boeken1&identifier=D7RpAAAAcAAJ
DE BESCHRYVING Van de leste Oorlog in 't Koninkrijk KANDIA.
In vier Delen onderscheiden;
I. D'oorsprong van deze Oorlog, en de Verövering van 't Koninkryk Kandia.
II. De Reis van de Markgraaf Villa, en zijn Bedrijf in de Stat Kandia.
III. D'Intreê des Markgraafs van S. André Montbrun, en des Graafs de la Fueillade in
deze Vesting.
IV. De Koomst der Lunenburgers, gelijk ook die van de leste Bystant der Franschen,
onder de Hertogen van Beaufort, en Navaille, en hun Bedrijf tot aan d'Overgeving van
deze plaats, en 't Vertrek der Venecianen uit dit gewest.
Alles door J.H. GLAZEMAKER in de Nederlantsche Taal gebracht.
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Ottoman era (1453–1922)
On 29 May 1453, the then-emergent Ottoman Empire conquered the city of Constantinople
following a lengthy campaign wherein the Ottomans constructed fortifications on each
side of the strait, the Anadoluhisarı (1393) and the Rumelihisarı (1451), in
preparation for not only the primary battle but to assert long-term control over the
Bosphorus and surrounding waterways. The final 53-day campaign, which resulted in
Ottoman victory, constituted an important turn in world history. Together with
Christopher Columbus's first voyage to the Amerieas in 1492, the 1453 conquest of
Constantinople is commonly noted as among the events that brought an end to the
Middle Ages and marked the transition to the Renaissance and the Age of Discovery.
The event also marked the end of the Byzantines — the final remnants of the Roman
Empire — and the transfer of the control of the Bosphorus into Ottoman hands, who
made Constantinople their new capital, and from where they expanded their empire in
the centuries that followed.
At its peak between the 16th and 18th centuries, the Ottoman Empire had used the
strategic importance of the Bosphorus to expand their regional ambitions and to wrest
control of the entire Black Sea area, which they regarded as an "Ottoman lake", on
which Russian warships were prohibited.
Subsequently, several international treaties have governed vessels using the waters.
Under the Treaty of Hünkâr İskelesi of 8 July 1833, the Bosporus and Dardanelles
straits were to be closed on Russian demand to naval vessels of other powers.[ By the
terms of the London Straits Convention concluded on 13 July 1841, between the Great
Powers of Europe — Russia, the United Kingdom, France, Austria and Prussia — the
"ancient rule" of the Ottoman Empire was re-established by closing the Turkish
Straits to any and all warships, barring those of the Sultan's allies during wartime.
It thus benefited British naval power at the expense of Russian, as the latter lacked
direct access for its navy to the Mediterranean.
Following the First World War, the 1920 Treaty of Sèvres demilitarized the strait and
made it an international territory under the control of the League of Nations.
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Afbeelding 1: Map of Constantinople, designed in 1422 by Florentine cartographer
Cristoforo Buondelmonti
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