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BROKSTUKKEN
UIT MIJN DAGBOEK,

5i3 eis 24 Jiinlj 1S64.

(JEEN AVOND AAN DE GIESSBACH. — DE FRIESCHE-

ZWEEDSCHE SAGE IN HET OBER-HASLI-THAL.

EEN MORGEN OP DEN B E Ü N I G ( I ) ) .

Donderdag, 23 Junij 1864. Berner Oberland,
Hotel Giessbach.

W elk van de Zwitsersclie meeren (Seen) is het schoon-
ste? Ziedaar eene eenvoudige vraag, die ons, in het
ook meerrijke Friesland teruggekeerd, weîligt wel eens
zal gedaan worden. — Wij hebben den smaragdgroenen
Vierwaldstätter-See reeds nu tot in bijna al zijne door
stoute bergen ingesloten schuilhoeken bezocht; den blaau-
wen kristallen Züricher-See, door liefelijke oevers als in
een' krans ingesloten, doorkruist] wij zijn gestoomd langs
de oevers der Bieler en Neuchâteller-Seen, die voor zijne
mededingers verre in schoonheid moeten wijken; wij heb-
ben het bijna grondelooze Lac Léman in zijne volle lengte
bevaren; wij hebben liet van liet Signal, boven Lausanne,
voor een gropt deel à vol d'oiseau aan onze voeten zien

(1) Voorgelezen in de avond-vergadering van 19 Januarij 1865, van
et ITriesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
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blaamven, en de plekken herkend, somber Chateau Chil-
lon, lieflijk Clarens met uw Bosquet de Julie, zonnig Mon-
treux, schilderachtig gelegen Vevey, die wij op zijnen
noord-oostelijken oever hadden bewandeld; wij zijn verrukt
geweest, toen wij, eenige honderden voeten boven zijne
heldere watervlakte verheven, uit den spoortrein, die ons
naar Freiburg en Bern voerde, een afscheidsblik daarop
wierpen, en toch bij ieder der drie geprezen meeren waren
de schoonheden zoo eigenaardig, dat wij tot heden zouden
geaarzeld hebben, de vraag te beantwoorden.

Maar nu wij heden den Thuner-See hebben bevaren,
is onze weifeling, aan wien der Zwitzersche meeren den
Paris-appel, als prijs der schoonheid, te geven, opgehe-
ven.

De Vierwaldstätter-See, met zijn Rütli, zijn Tells kapel,
is een epos, een heldendicht, waarin de geschiedenis van
Zwitserlands bevrijding tusschen steile bergen is besloten;
hij stemt den bezoeker tot ernst, vooral den Nederlander;
op zijne oevers toch zag hij de vrijheid van Zwitserland
geboren worden, en bet Rütli verbond herinnert ons het
verbond der edelen, met zijnen daarop gevolgden tachtig-
jarigen kampstrijd.

Het Lac Léman, met zijne herinneringen aan Bonivard,
den gevangene van Chillon, Üousseau, Byron, Gibbon,
Mad. Staël, zijne met sneeuw bedekte, zich daarin spie-
gelende, Savooysche Alpen, is eene statige, diep treffende
ode, een lierzang; maar gij Thuner-See zijt loutere poëzie,
zonder inmenging van geschied- of letterkundige herin-
neringen ; gij zijt eene idylle, een herderslied; Thuner-
See , wanneer gij, zoo als heden, bij helderen zonneschijn
bevaren wordt, en onze blikken rusten op de onbeschrij-
felijk schilderachtige dorpen, villa's en oude kasteelen,
die uwe oevers omzoomen, of deze zich verheffen tot den
Messen, den Stockhorn en al die andere sombere hornen,
om slechts een rustpunt te vinden op de met eeuwige
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sneeuw bedekte glinsterende toppen van de Blümlisalp,
de Jungfrau, den Mönch, den Eiger, en zoo vele andere
reuzen en reuzinnen van 12 tot 13000 voet; Thuner-See
aan u de appel der schoonheid, van Paris den herder, want
gij zijt eene der schoonste plekken onzes aardbodems, en
het afschijnsel in de natuur van de idylle, het herders-
lied, zelf!

En toch, zelfs na een zonnige morgen op den Thuner-
See, is een heldere avond op zijn nabuur de Brienzer-See
ook hemelsch schoon, wanneer de dalende westerzon zijne
stralen werpt op de met bosschen en weiden bekleedde,
soms, ja meestal, zeer steile hellingen, van den 8261 voet
hoogen Faulhorn of van zijne lagere overburen den Augst-
matthorn, den Tanirberg en den Brienzer Grrat (6880 voet).
Met moeite vindt het zoekend, zelfs scherpziende oog de
sennhutten, als zwaluwnesten tegen de rotsen geplakt, en
vruchteloos spoort het veelal de alpenkoeijen op de all-
mend, onze Friesche mien scharren, die wiesen, gehangen
aan de rotsen, gespleten door diepe ravijnen. Dit al-
leen overtuigt ons van den afstand, in bergstreken het
bedriegelijkste van alles; wat voor de voeten of voor
uwe oogen schijnt te liggen, vereischt soms uren dalen
en klimmen, want beide gaan meestal en zigzag, loop-
graafsgewijze, en verlengen den weg in dubbel en drie-
voudige maat; en gaat het steil berg op, wee hem 1 die
meer dan eene schrede per seconde doet, hij zal niet lang
geklommen hebben, of zijne onderdanen (vooral als hij een
zondagsklimmer is, zooals de Zwitsers zeggen) begeven
hem.— En toch moesten wij heden avond in stormpas
naar dit hotel klimmen, toen het stoombootje de Giess-
bach, dat ons te Interlaken (Zwitserlands Velp in de
derde magtsverheffing) had opgenomen, aan wal stiet,
voorbij de plek, waar de beek, waarnaar hij genoemd werd,
zich donderend 1100 voet hoog naar beneden in den Brien-
zer-See stort. Die arme onderdanen, tot welke ik gere-
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geld telken avond deze toespraak rigt: „ In Friesland of
„ 's Etage teruggekeerd, zult gij geene andere bergen dan
„ die in den Prinsentuin of den Vijverberg hebben te
„ beklimmen, u wacht daar rustige rust!" die arme onder-
danen, nog maar een paar uur geleden waren zij van
den 2330 voet hoogen Kleine Rügen (in Zwitserland een
heuvel genoemd) teruggekeerd, en hadden hun hoofd
vergund een heerlijk aussicht op het Lauterbrunnen-Thal,
de 12825 voeten hooge Jungfrau, die coquetste aller
sneeuwbergen, de Brienzer- en Thune-seen en het geîieele
dal van Interlaken, het Bödeli, te werpen en de zooge-
naamde Jungfraublich te gemeten. Pruttel niet, voor-
waarts, of anders hebben al die Engelschen, Duitschers
en Franzosen, die van de boot reeds naar boven stormen,
de kamers in hèt hotel Giessbach bezet, en gij moet nog
eens afdalen en u naar Brienz laten overzetten, om onder
dak te komen. Vooruit is de weg, den stormpas aange-
nomen en slechts vliegend een blik op zijne majesteit den
Giessbach, bij de zesde kronkeling van het pad, het
schoonste gezigtspunt, geworpen, gij kunt die plek straks of
morgen weder bezoeken. Eerst logis ook voor u besteld! • -
Zoo gezegd, of liever gedacht, zoo gedaan. De laatsten
van de boot afgegaan, zijn wij onder de eersten boven,
en ontvangen ons nummer 26 aan de deur van het hotel,
dat in 1861 18000 personen herbergde, En nu, want
de avond valt, maar dadelijk naar den val, vlak over
het Kehrîihaus, het oudere kleine logement of herberg,
de stichting van den schoolmeester Kehrli, den ontdekker
van den Giessbach, want hij maakte dien toegankelijk.

Nog één paar vergezelt ons, de anderen gaan soupe-
ren of dineren. Ook op onze reis is daarin wel eens
verwarring, maar ons diner in het kleine maar zeer reine
en Zwitsersch goedkoope Hotel du lac, te Interlaken,
ter plaatse waar de stoomboot afvaart, is zoo uitstekend
geweest, dat wij die, op reis vooral, belangrijke functie
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reeds als voor van daag afgedaan rekenen. Dus naar
boven, zoo hoog mogelijk als wij kunnen komen, langs
de smalle soms wel eens wat glibberige paden, en zigzag
tusschen het hout tiitgehouwen in den steilen rotswand,
waaruit de Giessbach. zich los wringt en, in zeven vallen,
1100 voet naar beneden scliiet.

Tusschen beiden eens stil gehouden op de twee bene-
denste bruggen, om het heerlijke natuurtafereel, dien stort-
vloed, in een park, door de natuur gevormd, te bewonderen,
en het woeste spel der golven met de houtblokken te
aanschouwen, die, hoog boven ons uit de bosschen van
den Faulhorn gekapt, en aldaar in den Giessbach ge-
worpen, hier donderend naar beneden storten, om weldra,
hoe geschaafd en gebeukt ook, onder de ketels van een
zijner naamgenooten, den stoomboot of het hotel, te ver-
dwijnen.

Bij den tweeden val vinden wij geene brug, maar eene
grot, die onder de rots doorloopt, en wij zien het land-
schap door den. val heen. Het is echter hier te nat, om
er lang te toeven, maar evenmin kan zulks liet geval zijn
op het uiterste punt van onze wandeling, de derde brug.
Daar komt de Giessbach uit eene enge donkere rotskloof,
van 400 voet hoog, plotseling te voorschijn, het is als of
hij op u zal vallen, en werkelijk een klein deel van die
massa water bereikt u in droppelen, die vader Bädeker's
raad aan de dames, om een regenscherm mede te nemen,
niet als vruchteloos geschreven doet kennen. Nog één
blik geworpen naar die rotskloof, werwaarts men niet
klimmen kan, zooals in eene waarschuwing in loco is te
lezen, nog één blik naar beneden, staande op de brug,
waaronder de beek zich in een rotsketel van 180 voet
diepte stort; en dan schielijk naar het hotel.— Waarom?
Ziet, daar uit het zuid-oosten van de toppen van den
Schwarz-, Wetter- en Schreckhorn (welke gepaste namen
voor die sombere reuzen), hebben zich zwarte, woeste wolken
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losgelaten, zij naderen met verdubbelden stormpas, het blik-
semt reeds, de Giessbach-val belet ons den donder te
hooren. Dus schielijk naar beneden, willen wij niet druip-
nat worden en blijven, want onze bagage is uit Bern naar
Bazel op reis. Wij kunnen met den wijsgeer zeggen, al
het onze dragen wij met ons. Het wordt hoe langer hoe
donkerder, het bliksemt, dondert, stormt, en de eerste
dikke druppelen vallen reeds, eer de veranda voor het hotel
ons dekt. Langen tijd zitten wij daar nog onder, om de
bliksemschichten horizontaal bijna over den rotswand te
zien schieten, als in een veilige haven, om onder het
genot van produkten van Java en Zwitserland, koffij,
kirschwasser en van een maar matig goede Vevey sigaar,
de bui te zien uitwoeden. — En deze duurde vrij lang,
terwijl, toen de dag aanbrak, het onweder nog heviger
terug keerde, het bliksemvuur werd door den donder zeer
schielijk opgevolgd, en de echo's der ons omringende ber-
gen weerkaatsten dien, of, zoo de echo was uitgestorven,
dan werd die door het gedonder van den Giessbach ver-
vangen. Indien iemand ons den volgenden morgen naar
onzen welstand gevraagd had, wij zouden gezegd hebben}

„ een onrustige nacht en niet goed geslapen". Maar wei-
ligt waren wij tevens toen nog onder den indruk van een
schouwspel (het woord is hier zeer karakteristiek), dat
wij tusschen de beide onweders hadden genoten, en dat
onvergetelijk is.

Om 9 uur verzamelden zich de loges voor het Kehrlihaus,
vlak voor den val gelegen. Het was nu zeer donker,
zoodat wij, door het weêrlicht geleid, ons pad derwaarts
vonden. Prachtig was reeds het gezigt op den tusschen
het donkere groen als eene bruisende waterkolom (eene
waterhoos tusschen twee festons) oprijzenden Giessbach, die
bij iederen bliksemstraal plotseling in een ondeelbaar oogen-
blik te voorschijn trad, om even spoedig te verdwijnen.
Er lag iets spookachtigs in: de Waldschloss scène uit de
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Freyschütz, op groote schaal, en nu in natura, niet op
de planken. Maar wij zouden nu eene proeve, een be-
wijs ontvangen, dat de kunst de natuur, hoe verrukkelijk
schoon ook, tot het verhevene kan opvoeren, zoo ver-
heven, dat eene Fransche dame, d'un certain âge, die ik
mijne zitplaats voor een raam in het Kehrlihaus had afge-
staan, en daardoor naast mijne vrouw was gezeten, toen
het schouwspel zijn toppunt had bereikt, uitriep, terwijl
zij hare onbekende nabuur stevig in den arm kneep: O!
madame, devant un tel spectacle, on devrait se mettre à
genoux, pleurer et prier! Uitroepingen in vele talen
doorkruisten elkander, maar ik zweeg stil en gevoel mij
niet bij magte, om dat te beschrijven, wat wij gedurende
weinige minuten zagen. Eene beschrijving van een oog-
getuige, een Duitsclier, geve intusschen daarvan een flaauw
denkbeeld.

„ De avond was warm en donker. Wij zaten op het
„ plateau voor den ouden herberg. De witte schuimgol-
„ ven van den Giessbach schemerden tooverachtig uit de
„ donkere kloven en boschaadjes. Daar bewoog zich eene
„ schare van onduidelijke gestalten met fakkels langs de
„ helling van den heuvel, verdween in de voor ons lig-
„ gende boschaadje, en dook dan weder op langs de brug,
„ over den eersten val. Nu verdeelden zich de vlammen
„ op de oevers van den Giessbach. Zij klommen als
„ dwaallichten, huppelend en springend de kloven op.
„ De eene na de andere nam eene vaste standplaats,
„ tot dat eindelijk, na omstreeks 20 minuten, op de brug,
„ die over den hoogsten val voert, een fakkel verscheen.
„ Nu gaf een kanonschot (bij ons was het een vuurpijl)
„ het teeken, dat alles gereed was. Spoedig daarop don-
„ derde een tweede schot (tweede vuurpijl, de een boven,
„ de andere beneden afgestoken), en in het zelfde oogen-
„ blik snelde eene lichtende streep (Bengaalsch vuur), als
„ een bliksemstraal, over de watervallen, van den ondersten
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„ den bovensten, en dan stroomde eene flikkerende zee van
„ lichten door de ravijnen en boomen, en al de zeven val-
„ len waren op eenmaal in vallende stroomen van vonke-
„ lende brillanten veranderd. ledere rotskloof, tot op eene
„ hoogte van meer dan 1000 voet, bekwam leven, door
„ de beweeglijke, dwarrelende lichten, die met de schui-
„ mende, verdwijnende, op en nederwaarts golvende wol-
„ ken van waterstof ontstonden en verdwenen. Plotseling
„ veranderde zich de witte glans van den bovensten en
„ ondersten val in eenen donkerrooden gloed, en de stroom
„ stortte zich als gloeijende lava over de grot uit. Het
„ geheele schouwspel maakte zulk eenen diepen indruk,
„ dat het gedruisch en gepraat der toeschouwers in de
„ diepste stilte was veranderd, en ieder bijna ademloos
„ de wonderbare verwisseling aanstaarde. Plotseling werd
„ liet wederom nacht, en slechts nog het in de verte
„ murmelend geruisch van de eeuwig levende water-
„ massa konde ons overtuigen, dat wij niet slechts aan
„ den invloed van eene tooververtelling of eener Feen-
„ droom waren overgeleverd geweest (2)."

(2) Schooner is nog de beschrijving in hst lieve boekje „ Eene maand
op reis in Noord-Italië, Savoye en Zwitserland, door Dr. D. Harting en
Dr. G, Vissering," Utrecht (December) 1864 verschenen, blz. 213—214.

Uit dit nuttige vade mecum , voor Oostelijk Zwitserland , Noord-Italië en
den togt rondom den Mont-Blanc, schrijven wij, ook als aanbeveling, om
hi-i zich aan te schaffen, de volgende regelen af. „ "Eindelijk daar kon-

digt een vuurpijl hoog' in de lucht aan al de lager geplaatste manschap-
pen aan, dat hun voorman de voor hem bestemde plaats bereikt heeft.
Dat sein wordt beantwoord door een tweeden vuurpijl, die van bene-
den opgaat, en aan do gczamentlijke, boven elkander geposteerde
fakkeldragers, het bevel tot uitvoering overbrengt. In een oogwenk is
nu de geheele watermassa van den Giessbach, veel meer dan torenhoog,
in een langen, veelkleurigen lichtgloed gehuld, die bij het zwarte loof
der dennebosschen, waarmede de bergwand bezet is, tooverachtig af-
steekt. Hier rood, ginds groerj, weer elders geel of schitterend wit, of
ook dat alles te gelijk en door elkander, en zoo eene kleurmenging en
kleurschakering vertoonende, die aan het wonderbare grenzen, levert de

„ val eenige minuten lang een schouwspel op, dat, eenig in zijn soort,
„ zich nog gemakkelijker denken dan beschrijven laat. Eene verlichting
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Vrijdag, 24 Junij 1864. Hotel Schweizerhof,
te Luzern.

L'homme propose et Dieu dispose, zoo ergens, dan
wordt in Zwitserland dit gezegde, door de ondervinding,
bij vele reizenden dikwijls bewaarheid. In proza luidt
het: menige togt, dien men zich. voorstelt te doen, wordt
door het weder of onuitvoerlijk of althans moeijelijk te
volvoeren, en daarom zonder of met minder genot. Om
7 uur opgestaan, regende het nog steeds, de verre ber-
gen waren onzigtbaar, de nader bij zijnde hadden hunne
lange paruiken opgezet, zij droegen hoeden, kragen en
degens, en herinnerden ons aan het otide rijmpje der
Luzerners, waarin zij van hunnen nabuur, den Pilatus,
als weêrprofeet zeggen:

Heeft de Pilatus een hoed, dan wordt het weder goed.
Heeft hij een kraag (ein kragen), dan kunt gij het

wagen.
Maar heeft hij een degen, clan geeft het regen.
Maar terwijl wij beneden in de groote zaal, door nette

kellnerinnen, in het schilderachtig Berner Oberlander cos-
tuum gekleed, bediend, ons dejeuner gebruiken, waaraan
de smakelijke dikwijls geheel witte Zwitsersche honig niet
ontbreekt, heldert het weder wat op, en wordt allengs
beter, ja op den dag fraai en zonnig. Met een partijtje

„ met bengaalseh vuur, al doet zij niets dan de onbewegelijke stijve hoe-
„ ken erj vormen van eenig verheven gebouw in de duisternis uitkomen,
„ heeft toch altoos iets treffends, iets indrukwekkends, waardoor zij den
„ toeschouwers eene kreet van bewondering weet te ontlokken. Oordeel
„ dan, wat het zijn moet, een kolossalen waterstraal als van den Giess-
„ bach, van boven tot beneden, onder gedurige afwisseling en ineensmel-
„ ting der schitterendste tinten, in zulk een vuurglans gewikkeld te zien !
„ Oordeel wat het oog geniet, terwijl iedere droppel van het hoog opspat-
„ tende kristal als tot een vuurwerk wordt, en millioenen zoodanige von-
„ ken op deze wijze boven de schuimende en woelende oppervlakte zwe-
„ ven, die ook zelve niets dan eene zee van gloeijend vuur vertoont,
„ Neen, de werking van dat alles is te magisch, dan dat zij voldoende
„ zon kunnen beschreven worden,"
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vrolijke he en she Franzosen, wien zuidelijk bloed door
de aderen stroomt, en daaronder onze oude kennis van
gisteren avond, die pijn in haar hoofd heeft, van hare
aandoeningen bij de illumination des cascades, zoo als wij
het op onze rekening met fr. 2 genoteerd vonden, verla-
ten wij het hotel. In een gebouwtje bij het Kehrlihaus
koopen wij eenige houtsneezaken, naUrarlijk in de eerste
plaats Mütz met zijn zoon, beide met een roode parapluie
gedekt, als souvenir aan de „ Bärengraben" te Bern,
de beerenstad bij uitnemendheid. Naar beneden gegaan,
bewonderen wij nog eens den Giessbach in zijne volle
lengte, en terwijl wij eene poos wachten op de stoomboot,
die van Interlaken moet komen, om ons naar Brienz
over te zetten, amuseren wij ons met eenen speculativen
Zwitser (waar zijn die niet te vinden?), die in groot gala
(dat is, in Berner Oberlander costuum, met alpenrozen
op zijn hoed à la tyroliennne) zijne photographie, als sou-
venir de voyage, aan de dames wil verkoopen, nadat hij
de heeren reeds eenige franken voor bouquetten heeft uit
den zak gepraat. Want welk Franschman kan de verzoe-
king wederstaan, om aan zijne dame een bouquet aan te
bieden, als zich daartoe de gelegenheid voordoet? De
Fransche àames vinden echter het conterfeitsel van den
trouwens vrij ouden Zwitser, voor fr. 5; te duur, „ ware het
„ nog die schilderachtige groep jongens daar, zegt de
„ eene, lagchend wijzende op een drietal knapen (adspi-
„ rant-surnumeraire gidsen, ook in Berner Oberlands cos-
„ tuum, en ook met alpenrozen op hunne hoeden), dat
„ ging nog, ja die groep was mij 10 francs waard, „ mais
„ vous Monsieur, vous ne me valez que 3 francs". „ Mer-
„ ei madame," zegt de zich zelf verkoopende, maar toch.
op hoogen prijs houdende, koopman, en trekt op, daar de
stoomboot aankomt, die ons in weinige minuten naar
Brienz brengt.

Brienz is een aanzienlijk dorp, aan den voet van den
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Bri'enzer-Grat (6880 voet hoog), en bijna aan het einde
van het meer gelegen, waarin de Aar zich uitstort. Deze
stroom, hier nog ondiep en smal, ontspringt op weinige
uren oostwaarts uit een meertje bij den Grimsel Pass, vlak
bij het bekende Spital of den Grimsel herberg, en bij de
scheiding der wateren, die naar de Noord- of Middel-
îandsche zee vloeijen, want weinige minuten oostelijker
ontspringt de Ehone aan zijnen gletscher. Tot Brienz
doorloopt de Aar het Haslithal im Weissland of Ober-
Hasli. Het is de meest oostelijke hoek van Berner Ober-
land. De hoofdplaats is Meiringen, een plaatsje van 2516
inwoners, maar niets bijzonders opleverend, daar bet dal
hier meer dan een uur breed is, en door steile met wouden
bedekte bergen is omgeven, waarboven eenige met sneeuw
bedekte bergtoppen blinken. Derwaarts wilden wij echter
gaan, aldaar wat vertoeven en verder het Haslithal in
zijne geheele lengte doortrekken, Onze aandacht toch was
gevallen op deze zinsnede in Bädekers boekje: „ De be-
„ woners van het Haslithal zijn fijn gebouwde, maar
„ sterke en vlugge lieden, liefhebbers van de schwingfeste,
„ worstelstrijden (3) Door fraaije (hüpsche) kleederdragt
„ en reinen tongval munten zij uit: Volgens eene sage zijn
„ zij van Friesche of Ziveedsche afkomst, waarover in een
„ te Meiringen zich bevindend boek nieuwere bewijzen door
„ Zweedsche geleerden zijn opgeteekend". Dit herinnerde
ons, wat wij voor jaren daarover in de Vrije Fries, later
bij van Senden en onlangs bij Frederika Bremer en ook
bij sommige geschiedschrijvers lazen.— Maar waren wij
eens het Haslithal doorgetrokken, dan stonden ons slechts.
deze wegen open, om (daar wij over Luzern naar Bazel wil-
den terugreizen) aan het einde van het Haslithal op onze-

(3) Niet minder dan drie hebben er in den zomer bij Meiringen plaats-,,
den 26 Julij op de Engstlenalp, op den eersten Zondag in Augustus o\j>
de Stadtalp, en den 10 Augustus op de Tannalp..

IV. Sf. E, IS
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schreden terug te keeren, of om naar Engelberg over den
Jochpass, over den Susten naar Wasen aan de Gothard-
strasse, of over de Grimsel en Furca, langs de Keuss
over Andermatt en Altorf te Fluelen, het reeds bezochte
zuidelijkst gedeelte van den Vierwaldstätter-See te berei-
ken. Al deze wegen zijn echter geene fahrwege, wegen
die men met rijtuig berijden kan, maar zaum- of fusswege.
Van den Jochpass (6890 voet hoog) lazen wij: „ De
„ sneeuw verdwijnt hier gewoonlijk eerst in den hoogen zo-
„ mer." De Susten Scheideck ligt nog hooger (6981 voet),
en van het Grimselspital, op 5750 voeten hoogte gelegen,
zegt Bädeker: „ Het gansche landschap daarom heen is
„ een waardige tegenhanger van Spitsbergen. Toch roept
„ de wandelaar, die van Andermatt af over de Furca
„ (7479) en Grimsel (6695) komt, vooral in den voor-
„ zomer, wanneer een groot deel van dezen weg nog
„ onder de sneeuw ligt, vrolijk land! zoodra hij het
„ schuiloord van de hoogte des pas aanschouwt. De
„ Furcapass zelf is zelden vrij van sneeuw."

Alhoewel dit een en ander ons wel voor den geest
schemerde, hadden wij onze bagaadje reeds in den niet
zeer comfortabel uitziende diligence op Meiringen gede-
poneerd, toen wij op eens van plan veranderden. Wij
vernamen toch straks ook over den Brünig door Lungern,
en over den Kaiserstuhl door Sachseln en Sarnen naar
Alpnach aan den Vierwaldstätter-See te kunnen rijden, om
Luzern tegen den avond te bereiken. Het was hier welligt
beter half gekeerd als heel gedwaald, Eene eenvoudige
opmerking van een gids te Brienz in de Bär, tevens het
postbureau, deed mede de schaal overslaan. Al die regen
hier, is daar boven sneeuw, en hoeveel het geregend had
toonden de morsige straten en de rotsen, die, bedekt met
van de doorbrekende zon verlichte waterstralen, schitter-
den als of zij met zilverdraad bekleed waren. Sneeuw,
diepe sneeuw, is dus daarboven na zulk een krachtig
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onweder, op het einde van Junij, in den voorzomer
nog te wachten. Spoedig dus onze ligt draagbare have
uit de Meiringsche diligence gehaald, en voor fr. 15
twee plaatsen naar Luzern genomen. Het is wel moge-
lijk, dat het denkbeeld, om zoo spoedig in den vreemde
weder eens na geruimen tijd bekende gezigten te zien,
in het uitstekend Schweizerhof te Luzern, er ook het
zijne toe deed, om ons van een bezoek onzer Hasliër
neven en nichten, voor dezen keer af te doen zien. Wij
wisten nu precies, waar zij woonden, en kenden den weg,
om ze te vinden. Uitstel roepen wij u toe is geen afstel,
en komt dit voornemen welligt spoedig in vervulling
(want een Zwitsersch reisje is zeer aanstekelijk, en op dit
recept leest men gaarne reiteretur), dan zullen wij beter
beslagen op het ijs komen van de Hasligletschers dan nu,
want onze aanteekeningen over de Haslisage, der Hasliër
zeden, gebruiken, voorkomen en taal, zijn nu nog verre
van volledig.

Maar terwijl wij nu een half uurtje in de Bär te Briënz
moeten wachten, eer alles voor den togt over den Brünig
gereed is, willen wij, onder het genot van een glas de-
licieuse melk, kort ineen gedrongen mededeelen, wat wij
toch nu reeds uit die aanteekeningen hebben getrokken.

Bij Strinnholm, in zijn uitstekend werk: Wikingszüge,
Staatsverfassung und Sitten der alten Skandinavier (4), von-
den wij de sage het uitvoerigst vermeld. Er ligt echter
een Zweedsche tint over, zij luidt aldus: „ Ver in het
„ noorden in het land der Zweden was een oud konîng-

(4) Deze vertaling uit het Zweedsch, door Dr. E, F. Prisch, zag in
twee deelen te Hamburg in 1839 het licht. Zie ald. Th. I, S. 190—199.
Zie over dit werk: Heiddb. Jakrb. 1840, bl. 197. Lit-Blatt bij het Mor-
genblatt 1840, bl. 259. Ned. Jaarb, van den Tex en van Hall, I I I , bl.
673—702.
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,, rijk. Hierover en over het land der Friezen kwam een
„ zware hongersnood. De koning riep de wijste en ver-
„ standigste mannen van het land te zamen, en beraad-
., slaagde daarover met hen. Met toestemming van het
„ gansche volk, werd daarop besloten, dat de bij het lot
j , aangewezen tiende man, met vrouw, kinderen en tilbare
„ have, het land zou verlaten. Ieder dien het lot trof,
„ moest aan het besluit gehoorzaam zijn. Met groot ge-
„ jammer geschiedde de uittogt uit het land hunner va-
„ deren, weeklagende voerden de moeders hunne onmon-
„ dige kinderen bij de hand; zes duizend in getal waren

zij die uit Svealand uittrokken, sterke strijdbare mannen;
aan hen sloten zich twee duizend twee honderd uit het

„ land der Friezen aan. In drie benden trokken zij uit,
„ onder drie opperhoofden, Schwitzerus (of Sohweitzerus),
„ Remus, uit het land der Zweden geboortig (5) en
„ Wadislaus van Hasius, een landstreek in Zweden of
„ tusschen Zweden en Friesland. (6) Zij sloten een ver-
„ bond, beloofden steeds te zamen te blijven, en met
„ elkander lief en leed, te zee en te land, vreugde en
„ droefheid, in alle het zij grooté of kleine zaken, welke

God hun toezond, te zullen deelen. De eerste aan-
voerder over al de benden was Schwitzerus. TÀJ trok-

„ ken over water en land, over bergen en langs diepe
„ dalen, ver weg, en wierden rijk aan tilbare have, rijk

door hunne zegevierende arm, daar zij aan den Rijn,
den Graaf Peter van Franken sloegen, die hunnen togt

„ wilde keeren. De verworvene buit, deelden zij eerlijk
„ en broederlijk onder elkander, gingen den Rijn verder

op en kwamen zoo tot Brochenburg, een land met

(.•j) , All beyd uss Schweden. — Sehwitzerug geboren von der kung-
lichen statt Scliwedyen" zoo heeft het Ostfriesenlied.
(6) Volgens liet Ostfriesenlied en het uittreksel van 1534. Over

Hasius zie men Bhikes , Vrije Fries, I , bl. 30—41, die liet in of bij
Hasselt (aan het Zwarte "Water) terugvindt.
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„ hooge rotsen on bergen, vol dalen, on meeren. Het
„ land beviel hen, want liet was gelijk aan dat van hun-
„ ne voorvaders, waaruit zij gekomen waren. (7) Daar
„ zette Schwitzevus met zijne scharen zich neder, en be-
„ bouwde Schwyz (kanton Sehiceiz), want zoo noemden
„ zij het nieuwe in bezit genomen land, naar den aan-
„ voerder en het oude noordsclie geboorteland Svealand
„ (Suecia), Maar het dal was niet ruim genoeg, om allen
„ op te nemen. Een gedeelte trok, onder den hoofdman
„ Wadislaus, verder in het land op, tot den zwarten berg,
„ welke nu de Brünig heet (in het kanton Unterwalden)s

„ breidde zich tot het Weissland uit (8), alwaar de Aar
„ ontspringt, en gaven het dal den naam van IJasli, tot
„ herinnering aan de streek in Svealand, waaruit de
„ aanvoerders en zij getrokken waren. Zij bouwden voor
„ zich hutten, hakten en brandden het bosch af, ploeg-
„ den, zaaiden en hadden menigen harden dag, eer zij
„ in staat waren, de wildernis in een aangenaam oord
„ te veranderen. Maar zij waren onvermoeid, en God
„ beloonde hunne arbeid en moeite. Want het land was
„ vruchtbaar, gaf hen koorn en voedde talrijke kudden,
„ Kleederen hadden zij van grove stof; kaas, melk en
„ vleesch waren hunne spijs; eerlijk voeden zij zich iu
„ het zweet hunnes aanschijns, stonden elkander getrouw
„ bij, en leefden in eendracht en vrede; de kinders leer»
„ den handenarbeid, en wiesen op tot mannen, groot en
„ sterk als reuzen."

Vraagt men ons nu naar de gronden, waarop deze sage
rust, dan wijzen wij u op de mondelinge overlevering
van vader tot zoon. Toen van Senden, in 1841, in het

(7) „ Dieselb. war ihrem lande gleich— Daraus sie waren kommen/'
Ostfriesenlied. Dit is de Zweedsche lezing; de ïriesche spreekt van
weiden.

(8) Weissland, Om de sneeuwberge». die het begrenzen.



454 BROKSTUKKEN

Haslithal was (hoewel niet geheel onbekend met de sage),
gaf eene opmerking van hem, „ dat er zoo weinig gedaan
„ was omde gesteldhei dvan het Ober-Haslithal te verbete-
„ ren, dat het nog nagenoeg hetzelfde voorkomen wel zoude
„ hebben, als eens in die tijden, toen zich hier het eerst
„ menschen vestigden," aanleiding, om de sage beter te
leeren kennen en te onderzoeken. De gids toch zeide,
„ dat hij niet wist hoe Ober-Hasli er toen had uitgezien,
„ maar wel dat de eerste bewoners Zweden en Oostfriezen
„ waren, eene overlevering die in het geheele dal bestond.
„ Ieder kind in Hasli kent haar en zij is ook overal in
„ Schwijz verspreid."

Een tweede grond, zijn de opteekeningen in oude HSS.
in het land zelve nog aanwezig. Reeds van Senden's
gids wees hem naar het stadhuis te Meiringen, en zijn
verlangen om deze zaak te onderzoeken, vooral opgewekt
door de voor hem nieuwe (9) mededeeling, dat zich bij
de Zweden Oostfriezen hadden bevonden, werd bevredigd,
toen de ambtschrijver Schild, te Meiringen, hem een dik
geschreven boek vertoonde, hetwelk den naam Urbarium
of Stadboeh droeg. Onder meer bevatte het eene oude
kronijk, waarin de sage was opgenomen, die van Senden
mededeelt, en weinig verschilt van de bij Strinnholm te
vindene. Alleen wordt de tijd van verhuizing bepaald,
ten tijde dat Koning Suibertus van Zweden, en Christoffel,
Graaf der Oostfriezen, regeerden, de tweede aanvoerder
wordt Kemus (of Eestius) genaamd, en men ziet er uit,
dat zij God baden om een land, gelijk dat van hunne
voorvaderen, ivaar zij hun vee in rust konden weiden.
Schweizerus en Remus ontvingen het land van den Frek-
mund (Fracmont, mons fractus), waarin de berg Pilatus,
tot aan het lagere Bourgondië.

Bovendien vermeldt van Senden, dat ook in de stad

(9) Van Senden kende Binkes verhandeling toen nog niet. Zie zijne
Alpenrozen, Amsterdam 1842, I I , bl. 331—332.
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Schwijz, in een oud protokol, deze voorvaderlijke overle-
vering is opgeteekend, doch niet zoo volledig als in het
Meiringsche Drbarium, daar het begin er aan ontbreekt;
hij had het echter niet gezien. Frederika Bremer (10)
hoorde ook in Schwijz eene variatie op de overlevering,
zelfs de bijzonderheid, dat de aankomst van die landver-
huizers des voormiddags ten elf uur had plaats gehad, en
dat tot gedachtenis daarom was vastgesteld, dat de be-
woners dagelijks, met het slaan van elf uur, vijf Pater-
nosters en drie Ava Maria's zouden bidden, eene gewoonte,
die, zegt zij, nog op den huidigen dag door de landlieden
in Schwijz onderhouden wordt. Te regt trok bet van
Sendens aandacht, dat het verhaal in het Urbarium ge-
volgd wordt door een ander, van een togt der Hasliërs,
in het jaar 381, zoo staat er, om den paus Anastasius en
de keizers Arkadms en Honorius te hulp te komen, tegen
den oproerigen Eugenius, en dat het slot daarvan luidt,
't welk hier op te nemen, te breedvoerig zijn zou, hetgeen op
dit stuk als eene latere kopij van een oud stuk wijst.
Het oorspronkelijke werd door van Senden echter te ver-
geefs gezocht. Ook Frederika Bremer, die Zwitserland in
1856 bezocht, zegt, dat er geene andere schriftelijke be-
scheiden aangaande die landverhuizing gevonden zijn, als de
in de Land-Uhrbahr vervatte, en dat dit boek, in zijnen
tegenwoordigen vorm, niet ouder is, dan de tweede helft
der 16de eeuw. Maar al de schrijvers over deze sage, die
de opteekenîngen deswege in het Haslithal zochten, heb-
ben over het hoofd gezien, of niet gekend, eene (door ons
gevondene) aanteekening in den in 1627 te Bern ver-
schenen foliant, van Michael Stettler, Schweitzer Chronic.
Toen Hasli, tot nu toe alleen schatpligtig aan het Roomsche
Rijk, met 50 ponden jaarlijks, bij het begin der hervor-
ming de mis wilde behouden, en onrustig werd, bedwon-

(10) Fr. Bremer, Zwitserland, 1861, I.
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gen „ nos gracieux et nobles seigneurs de Bern", zooa'is
ik ze een Lausansche dame met bitterheid hoorde noemen.,
de Hasliërs in 1528, en zoo leest men (II, p. 17) „ Dar-
auff name der Schultheisz von Erlach den begnädeten
Haslier ihre Paner, Fahnen, Landsiegel und Brieffen zu
handen der stadt Bern." De Hasliër oorkonden zijn dus
in het Archief van Bern te zoeken: zijn er nog zulke
stukken, dan kunnen zij ook voor de vergelijking van
taal, al of niet overeenkomende met het Zweedsch en
Friesch, en voor vergelijking van doop- en plaatsnamen.,
belangrijk zijn. Het handschriftuittreksel van het jaar
1534, is door den druk in Upsal in 1828 medegedeeld (11).
Het voert den titel; Von den Gesatzen so do zernal wasz
in Schwedyen und Frieszen, en begint met de woordenî
Man vindet also geschribenn, hetgeen volgens Strinnholm
ook bewijst, dat de sage reeds vroeger naar de mondelinge
overlevering was opgeteekend. Trouwens van Senden zegt,
dat de Zwitsersche, in de 15 do eeuw levende, geschied-
schrijver .Stumpff vermeldt, dat de overlevering dezer af-
stamming had bestaan, von je und je, und von einen Alter
aiifs andere.— Hoogst merkwaardig is bovendien liet zoo-
genaamde Qstfriesenlied der Ober-Hasliers. De titel daarvan
is: Ein scliön Lied vom ürsprung und Herkommen der alten
Schweitzeren, inzonderheit des landes Masli in Weissland.
Ai.is alten Chroniken gezogen. In seine eigenen Melody, oder
in der Weiss: komt her zu mir, .spricht Gottes Sohn. Gedruckt
in diesem Jahre (zonder jaartal), doch uit het laatst der
17de of begin der 18d e eeuw, en volgens van Senden
in druk zeldzaam voorkomende. Het is met het genoemde
kroaijkuittreksel gedrukt, door den hoogleeraar en ge-
schiedschrijver Geyer, volgens afschriften uit Zwitserland
bekoünen, achter een Dissertatio de colonia Svecorum in
Heivetiam deducta, te Upsal in 1828 uitgegeven, die StrinH^

i(;M) Strinnholm, I , p. 190 (818),
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îholm aan Geyer toekent, maar die den 14<len December
1827., door Axel Emilius Wirsen, Liber Baro Smolandus
to Upsaî, werd verdedigd. Een stof reeds 30 jaren vroe-
ger door Jac. Eek, Ostrogotlius, behandelt, in zijne Dis-
sertatie» academica de colonia Suecoruni in Helvetiam egres-?-

sa, door hem mede te Upsal, praeside magistro Jac. Fr.
Neither, den 8s ten Junij 1797 verdedigd.— Dit Ostfriesen-
lied zou door eenen predikant te Meiringen, Bingwaldt
geheeten, die in het midden der 16de eeuw leefde, ver-
vaardigd zijn. Strinnholm zegt er van, dat het in de
hoofdzaak de sage maar uitvoeriger bevat, en, niet ouder
dan de 16c1e eeuw, zonder twijfel op oudere liederen rust,
.of daarvan slechts eene omw-erking is. Ofschoon het den
naam van Ostfriesenlied voert (de beroemde Joh. Muller
noemt het ten onregte Westfriesenlied), is er bijna alleen
:sprake in van het land yan Zweden en de Zweden. Plet
is eene gebrekkige Duitsche rijmelarij, in 80 coupletten.

Men ziet uit dit vlugtig overzigt, dat de directe ge-
schiedkundige bewijzen over de sage niet hoog opklimmen,
maar er kunnen andere bewijzen zijn, waarop wij reeds
.met een woord de aandacht vestigden; de overeenkomst
van doop- en plaatsnamen, zeden, gebruiken, huishouding,
Meeding, taal, enz. Vlugtig willen wij daarover nog een
.en ander mededeelen, maar vooraf moeten wij van Strinn-
holm's zeer juiste opmerking gewagen, waardoor de vraag,
of men hier aan Zweden of Friezen uitsluitend te denken
.hebbe, onzes inziens, beslist wordt. Hij vindt namelijk
(en wij komen daarop nog terug) hier in het Haslithal
afstammelingen van eene bende Wikingen, Noordsche zee-
roovers, die, afgesneden, zich in deze cul de sac nederzet-
ten, en voegt er dit bij. „ Niet alleen Zweden, Deenen en
„ Noormannen, namen deel aan de groote Wikingstogten,
.„ ook Visigothi, Westgothen. Friesland was, gedurende de
.„ geheele 9(Je eeuw, de bestendige verzamelplaats der
.« .Noordsche Wikingen, en werd van hen bijna gehe.etl
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„ gedurende het grootste gedeelte van deze eeuw be-
„ heerscht, meerdere Skandinavische opperhoofden bekwa-
„ men daar zelfs land en leenen van de Keizers Lodewijk
„ den Vroomen, Lotharius en Karel den Dikken." Zweed-
sche en Friesche elementen kunnen dus in de genoemde
onderwerpen van onderzoek bij elkander gevonden wor-
den, en juist zulk eene vereeniging wijst de sage aan.
De sage doet, in verschillende bewerkingen, zoowel de
Friezen er hunne weiden, als de Zweden er hunne rotsen,
vinden.

Wij spraken van doopnamen. Van Senden zag de
doopboeken te Meiringen na, doch vond meest Bijbelsche
en geene Oud-Friesche namen. Of hij echter deze wel
behoorlijk kon onderscheiden, zouden wij betwijfelen, door
zijne elders voorkomende opmerking. „ Suiter of Switer'*
is een naam die nog veel (F?) in Friesland voorkomt, en
zijne onbekendheid in 1842, toen hij het eerste deel van
zijne Alpenrozen uitgaf, met Binkes, Verhandeling over
eene nederzetting of volkplanting der Friezen in Zwitserland,
reeds in 1839 uitgegeven.— Ook Frederika Bremer
vroeg naar doop- en geslaciitnamen, en naar de zeden,
gezangen en oude gebruiken, met name bij bruiloften Men
„ heeft hier", zeide tot haar de predikant Immer, „ bij brui-
„ loften de gewoonte, die men nergens elders in Zwitser-
„ land heeft opgemerkt, dat de ouders en ook de gasten
„ gedurende het bruiloftsmaal, aan liet bruiloftspaar ge-
„ schenken geven, die of in vee of in geld bestaan.
„ Het volk bemint muzijk en zulke ligchaamsoefeningen,
„ die veel kracht vereischen. Het is opgeruimd, goed-
„ hartig, regtschapen en zeer godsdienstig, maar het
„ gelooft aan kaboutermannen, berggeesten, bezweringen
„ en hekserij. Boven alles bemint het de vrijheid, ge-
„ looft met zekerheid aan zijne Zweedsche afkomst, en
„ de meer beschaafden stellen in Zweden veel belang,
„ en hooren gaarne iets van daar." Dit laatste kan nu
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wel een compliment van den dominé aan zijn Zweedsche
gast zijn geweest. Hoe dit zij, Frederika Bremer vond
dit echte Zweedsche volkskaraktertrekken, maar evenmin
als van Senden Friesche namen in de kerkregisters vond,
kon zij er Zweedsche in herkennen. „ Maar de overeen-
„ stemming van de kleeding der vrouwen, en inzonder-
„ heid van hare hoofdversierselen, met die in sommige
„ Zweedsche provinciën, verrastte mij," zegt zij „ en ik
„ heb eene oude vrouw met haar nationaal hoofdversier-
„ sel afgeteekend." En bij Andermatt (Schwijz) teekent
zij aan, dat de vrouwen er algemeen een wit bedeksel op
het hoofd dragen, dat door haar nergens, dan bij de vrou-
wen in Zweden, is teruggevonden. Het menschenras uit
het Haslithal vond zij schoon, en deed haar aan dat van
Blekingen denken.— Een andere Zweed schreef aan prof.
Geyer, dat hij de tuinheiningen (Gardes-gärder) geheel
en al Zweedsch vond, gelijk nergens meer in Zwitser-
land, en vele huizen zijn de boerenhuizen in Skâne ge-
lijk. De Haslithalers munten in houtsneearbeid uit, het-
geen aan de Dalkarler's doet denken. Van eenen ouden
wijnberg, de hoogste in het dal, zeiden zij, dat hij van de
Zweden aangelegd was. Wij zouden hierbij vragen, waar
hadden die deze zaak geleerd? zeker niet in hun land.
Het zondags hoofdtooisel der vrouwen is aan dat van
Barbra Stigsdotter (bekend uit de geschiedenis van Gus-
taaf I , omstreeks 1555), en dat van oude portretten, ge-
lijk. De Hasliërs zijn vrolijk, opgeruimd, arbeidzaam en
hebben de standvastigheid van karakter der Zweden.

En nu de taal, ook in de plaatsnamen. De laatst aan-
gehaalde Zweed zegt: „ In hunne taal. welke duidelijk
„ van het Berner dialekt te onderkennen is, ontdekte ik
„ Zweedsche woorden, zooals: hüs, strid, frihet, sornmer,
„ winberg, ogeblich (Ogenblich) voor Haus, Streif, Frei-
„ heit, Sommer, Weinberg, AugenbMch, enz. Es wird nicht
„ raht finster, zeide een, zoo als wij Zweden zeggen,
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„ raht mörht (geheel, vol duister) (12). Zij spreken het
„ woord Svenht als wij uit." Haszle, zegt Strinnholm, is
een in Zweden zeer veel voorkomende naam van eene
streek, en Haslou, Haslon, Haslac, was ook het oord,
waar, aan de Maas, een noordsch Wikingsheir in het
jaar 881 zijn hoofd-legerplaats vestigde, en het een geheel
jaar in hield. Van Haslou toogen de scharen van dit heir
den Rijn op tot aan Mainz en Worms, en de Moezel tot
Metz. En onwillekeurig vragen wij, trok nu juist hier-
van een gedeelte door?

Ook van Senden deed eenig onderzoek naar zeden
en taal, bij ambtgenooten van hem in het Haslithal, en
men deelde hem het volgende mede: „ De bewoners zijn
„ een welgemaakt en schoon geslacht, kennelijk van hunne
„ naburen onderscheiden, hunne uitspraak is veel zach-
„ ter en liefelijker, dan die in andere dalen, er zijn bij
„ hen woorden in het gebruik, die van de in Zwitserland
„ gewoonlijk gebezigde zeer verschillen." Te vergeefs
vroeg echter van Senden naar een woordenlijst van de
zoodanige. Zij noemden echter eenige eigenaardige Has-
liër woorden op, waaronder mennen, bur (boer)j, Schür,
Grindeï. Brünig in plaats van Braunech, verdient ook
opmerking. Bruin spreken toch de Friezen uit als brûn.

Van veel dienst, bij zulk een onderzoek, zullen waar-
schijnlijk kunnen zijn twee werken van Franz Joseph
Stalder, Versuoh eines Schweizerischen Idiotihon nút etyrno-
logischen Bemerkungen untermischt. Sarnt einer Skisze einer
Schweizerischen Dialektologie, in twee dikke deelen, te
Bazel en Aarau in 1806—-1812 uitgegeven, en gevolgd
door een lijvig deel, Die Landesspraohen der Sclvweiz oder

(12) Het aangehaalde Lit. Blatt, No. 65, bl. 260, zegt er,van: „ Auf
die Namen ist wohl wenig zu geben, Hüs (haus_) , rhat (recht), etc.
sind ganz gewöhnliche deutsche Ausdtücke, allen germanïsehen Stam-
men gemeinsam , so uralt bei den südlichen Deutschen wie bei den

,, Skandinaviem,"
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Schweizerische Dialékiologie, nút kntiscJien Sprachbemerkun-
gen beleuchtet. Nebst den Gleichnszrede von dem verlorenen
Sohne in allen Schweizer mundarten, Aarau 1819. Die
gelijkenis is aldaar , in het dialekt van Guttannen an de
Grimselweg uit Oberhasli (bl. 284—286), aldus medege-
deeld:

11. E Mensch hat zwee Sihn ghäben.
12. U der jingscht unter nen het zum Atten gseit:

Atten, gibs mier, was mier ghert von Gietern; u-n-er
het nes theilt d's Güot.

13. TT nit lang druuf het der jungscht Sun si Sach
zsämme gnon, u-n-isch gangen in d' Fremdi, u deert het
er sys Güot verlumpet mit Praszen,

14. Wa-n-er nu all syn Mittel verhudlet het, hets an
Hunger ggan im selben Land, u-n-er hätti Mangel ghä-
ben.

15. U geit dub zunem Bür vom selbe Land, der
schicht e-n-en af sys Güot(syn Acher) ga d' Suw z' huten.

16. Und er bigerhrti vo dem Süwzüüg (vo der Spys,
wa d' Suw essen) den Buuch z'fillen; aber ihm git's nie-
men.

17. Duh het er zu-n-em selber ddäicht u gseit: wie
vil Taglehner het mijn Att, die Brot gnüog hei; ich (i)
aber verdirben Hungers.

18 I will mi harreise u zum Atten gan, und zu-n-ihm
sagen: Att, i ha gsindiget gegen Himmel u vor dier.

19. Und i bi furthin nit meh wirdig, dasz i dyn Sun
heiszi; nimm mich a für dy Taglehner.

20. Und er machti si zwüg und giengi zum Atten.
Wa-n-er aber no wyt war gsyen, gsäh ihn syn Att,
u-n-er dürcti si sijner und liff, u-n-isch ihm um er Hals
gfallen u het ne gschmutzlet.

21. Der Sun aber seit zum Atten: Atten, i ha gsindiget
im Himmel und vor dier, u bi nit meh werth, dasz i
dys Chind heiszt.
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22. Aber der Att seit zu synen Chnechten: reichet
das schöusti Chleid dürhe, u legits ihm an, und gät ihm
en Fingerring an syni Hand, und Schüo a d' Fusz.

23. Und reichit das gmestet Chalb und erschlachts,
u mier wei's essen u frohlich syn derby.

24. Der Büob ischt chon, u mier hei g'meint, er syg
todt und jitz ischt er no lebende, ei1 ischt verlorne gsyen,
jitz het er si fünden; und da hei si agfangen schreckeli (13)
froh syen.

25. Aber syn elteschte Sun ischt uf em Feld gsyen,
u wa-n-er zum Hüs chunt, gherti er das Singen und das
Spielen.

26. Duh hätti er von Büode-n-eim grüeft und frägti,
was das wär?

27. Er aber seit ihm: dyn Brüoder ischt chon, und
dyn Att het d'gmester Chalb g'mez'get, dasz er ne gsund
hatti umhi überchon.

28. Duh wird er höhnen (töibs) und wollt nit in 's Hüs
gan. Dessetwegen geit syn Att üshi, und haltet an ihm an.

29. Er antwortet aber und seit zum Att: ig'sich, sövel
Jahr diene-ii-ig dier in han dir geng gfolget, und han
nie nüt g'macht, dasz der z'wider isch gysnen und hescht
mier nie gnein Bock ggän, dasz i mit mijn Frundsliten
frehli wär.

30. Wil er aber jitz chon ischt dyn Büob, und syn
Güot mit Sudlen (Schleipfen) verbrüchthet, hescht de-n-ihm
das gmestet Chalb g'metaget.

31. Er seit aber zu-u-ihm, myn Chind, du bischt geng
by mer, und alls, was mys isch, isch dys.

32. Du choischt aber frehli syn und dich frewin, dasz
dyn Brûoder gestorben gsyen ischt, un umbi lebinde
worde, dasz er verlorne isch g'syen, und unumhi gfunden
worden.

(13) Schrikkelijk vrolijk, eene echt Friesche uitdrukking.
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Ik ben geen taaiman, en dus zal ik niet dieper in dit
onderzoek van wal steken, eene opmerking kan ik echter
niet nalaten te maken; dat men de overeenkomst van
Friesche en Hasliër woorden, vooral in de tot het hoofd-
bedrijf dienende woorden, zal moeten zoeken. En dat
was oudtijds en nu nog de veeteelt, de kaas- en boter-
makerij. En daarmede staat het landbezit, de landmaat,
in verband. Enkele woorden uit van Senden teekende
ik op: Âllmend, Almen, gemeenschappelijke weide. Vol-
gens sommigen zijn de Allemannen hier naar genoemd.

Maar zijn onze mienscharren, onze rnieden hier niet aan
verwant? Elders in een Zwitzersch werk (14) vond ik:
„ Vom Made heisst es in einer Amberger Urkunde von
„ 1318, Oct 1," cum tertia parte prati quantum homo
„ in die tondere potest, dicta ein dritten theil eines
„ Mansmad."— Is dit woord ook bij ons niet nog be-
kend, of was het alleen door de pondemafe?

Van Hall, in zijne Verhandeling over den invloed van
Nederland op de Landbouw van het overig Europa (Tijd-
schrift voor Nijverheid., 1843, VII , bl. 629), wijst op de
voortreffelijkheid van het Zwitsersche rundvee, en in ver-
band met diens bijzondere melkrijkheid zegt hij „ dat
„ dit vee eenige uitwendige gelijkenis heeft met het Ne-
„ derlandsche. Welligt hebben de Kolonisten hun rund-
„ vee van de kusten der Noordzee medegevoerd." Het
Melkstuhlein (toele), vindt gij in Zwitserland terug; andere
namen komen welligt ook overeen, ik zal ze volgens
van Senden opnoemen, de Melchtern, waarin men melkt;
de Brente, waarin de melk op den rug langs de berg-
paden gedragen wordt, een werktuig in Friesland niet
noodig! de Gepsen, waarin deze vervolgens gedaan wordt.
Een groote houten trechter, om de melk door te zijgen,
heet Folie; de ketel, waarin de lab (lebbe) wordt bewaard?

(U) Indiculus, V, 24.
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heet Kaslabhübel. De regtstandige balk boven het vuur;.
Turneser. Zijn de kaasachtige deelen van de waterachtige
door kooken afgescheiden, dan heet die zelfstandigheid,
Schluck of Buldem. Gastern, heet een klein zoldertje in
de Sennhut, en eene bijeenvoeging van koeijen, om te
weiden , een Sennthum, enz,

Welligt kunnen hierbij nog van dienst zijn, de kinder-
deuntjes, die deze bij zekere spelen bezigen, Frederika
Bremer deelt een zoodanig, in de tongvallen van de
kantons Schwijz, Waadt, Bern, Bazel en Solothurn, mede.

Die van Schwijz en Bern, zijn het meest tot ons
onderwerp betrekkelijk. In het Schwijzer canton zingen;
de kinderen:

Einige, beinige, pumperti,
Tiffi, taffi, numen-n-i.
Hâtti brod, ninder der notte,
Zei hey fange-zöll zaller-erst dus-se si-

In het canton Bern.

Aenige, bänige, doppel de,.
Trifel, trafel, trummer me.
Acherbrod, zinter noth,
Zinter dfanne dusse y' stande.

Nog eene vraag i's ons ter beantwoording gegeven,,
alvorens wij ons eindoordeel over de sage mededeelen,.
de vraag, of zij in Zweden en Friesland zelf al lang
bekend was? Strinnholm beantwoordt zulks voor Zweden
bevestigend. Ericus Olai, de oudste geschiedschrijver van
Zweden, nam deze sage in zijne Chroniea (15) op. Gus-

(15) Te vinden ÎTV de Scriptor es- rerum Svecicarum , t. TI..
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taaf I, spreekt daarvan in eene openlijke bekendmaking, van
het jaar 1555, aan het Zweedsche volk (15), en Gustaaf
Adolf, de groote krijger, beriep zich (1632), door gezant-
schappen en brieven aan de Zwitsersche kantons, toen hij
met zijne zegevierende benden diep in Duitschland was
ingedrongen, op de gemeenschappelijke herkomst, als een
grond van wederzijdsche welwillendheid. Fr. Bremer zegt
ook, dat zij in 1855, in Gothland zijnde, aldaar eene
overlevering uit de oudste tijden hoorde, die nog in den
mond des volks leefde, en gewaagde van eene landver-
huizing van het tiende gedeelte der bevolking, door hon-
gersnood daartoe gedwongen.

Ook bij ons kenden Suffridus Petrus, blijkens zijn
onuitgegeven werk .De coloniis Frisiorum, de ongenoemde
schrijver van het HS. Tractaet, tracterende van de heer-
komst dar Vriesen ende haer vrylieit, Eggeric Beninga,
Jancko Douwama en Hamconïus, de sage, althans de
hoofdzaak daarvan, het verhuizen naar en liet zich ves-
tigen in Zwitserland, van Friezen. Gij kunt het bij Bin-
kes uitvoerig vermeid vinden (16).

Het is echter onzeker, of de overlevering die sage in
Zweden en Friesland bewaard had, of dat zij uit Zwit-
serland derwaarts was overgewaaid.

Maar ik hoor u vragen, welk gewigt hecht niet het
volk maar de Zwitsersche geschiedschrijver aan de sage,
in hare algemeenste beteekenis en zin, „ de afstamming
„ der echte Zwitsers van Zweden en Friezen". Wij ant-
woorden: „ De eerste Zwitsers" zegt Zwitserlands grootste
geschiedschrijver Joh. von Muller, „ waren een bijzondere.
„ stam. Van Schwyz, door het gebergte tot aan het
„ graafschap Greyerz (het kaasland Gruyère, canton Frei-
„ burg), moge de echte stam der Zwitsers herkenbaar

(15) Bij Strinnholm te vinden, I , bl. 195 (330).
(16) Vrije Fries, I, bl. 6—12.

IV. N. B. 36
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5, zijn, en het beste in het voortreffelijk schoone volk in
„ Oberhasli en in de Enilebuch (benoorden den Brünig).
„ Aanvankelijk woonden de Zwitsers in gering aantal
„ ver uit elkander, in de woestenijen van het gebergte
„ en in de dalen. Nog leven sagen onder de oude her-
„ ders, in de dalen van het Oberland, hoe in oude tijden
„ het volk van berg tot berg, van dal tot dal, naar Fru-
„ tigen, Obersimmerthal, Saanen, Afflentsch en Jaun
„ trokken, aan gene zijde van Jaun (canton Freiburg)
„ wonen andere stammen. In het geheele land was eene
„ eenige kerk, eindelijk twee kerken, tot dat door de
„ vlijt van meer dan een menschengeslacht, en de toene-
„ mende menigte des volks, het bebouwbare land ver-
„ meerderd werd. Toen werden de dalen Scliwyz, Uri
„ en Unterwalden, door vermeerdering zoowel der kerken
„ als der geregtsplaatsen, ieder meer en meer van elkan-
„ der onafhankelijk, doch tegen over den uitlander bleven
„ zij zoo aaneen gesloten, dat de drie volkplantingen
„ of bevolkingen maar voor één gehouden werd; hunne
„ stamverwanten, de landslieden in Oberhasli en hunne
„ naburen in het gebergte van het Oberland, werden
„ eindelijk vreemd aan dit oude eedgenootschap, als zij
„ niet de zelfde vrienden en vijanden verkregen."

In oude kronijken werd Sclnvys, Suitia en Suicia ge -
naamd, en het volk Suites, Daar en in de reeds ge-
noemde andere dalen zitten dus de echte Zwitsers; de
andere deelen van Zwitserland zijn door andere stammen,
bevolkt. En het Ostfriesenlied mogt zingen:

D' Wohnung ist Hasli im Weisland,
Manchem Meuschen wohlbekannt,
Auf den heutigen Tage,
Aus Schiveden und Friesen ist, ihr G'slecht.
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En nu nog eene twijfeîvraag opgelost: hoe kwamen toch
Zweden en Friezen in het toenmalige Helvetia, en wanneer
omstreeks? Hooren wij Strinnholm, den scherpzinnigen
criticus, met weglating der vermelding van andere gis-
singen , elders bij Binkes of van Senden te vinden.

„ De sage en de schriftelijke bescheiden, omtrent den
„ intogt (Einwanderung) van den Zwitserschen wrstam in
„ zijn tegenwoordig vaderland, en zijne vestiging aldaar,
„ wijzen er op, dat deze niet tot de tijden der groote
„ volksverhuizing opklimt, maar veel jonger is. Groote,
„ bijna tot geschiedkundige zekerheid overgaande, wuar-
„ schijnlijkheid bevat de meening, dat in de eeuwen der
„ Wikingstogten eene noordsche Wikingsbende naar deze
y, streeleen, zouden wij bijna zeggen, verwaaid is, en zich
„ daar heeft nedergelaten." Bij een dezer strooptogten,
in de negende eeuw, waarbij zich ook Friezen bevonden,
met wien de Noormannen destijds zoo zeer in aanraking
waren (gelijk wij reeds aantoonden), „ is zulk eene leger-
„ bende, onder avonturen, aan de Frankische Annalis-
„ ten onbekend gebleven, in de Zwitsersche Alpen in-
„ gedrongen, en daar haar de terugtogt was afgesneden,
„ door een zich in haar rug bevindend leger, is zij er ge-
„ bleven; de Zweden omdat zij er hunne rotsen, en de
„ Friezen omdat zij er hunne weiden vonden. Landver-
„ overing en volkplanting vestiging, behoorden tot de
„ groote hoofdbedoelingen der Wikingstogten."

De Viflisburg, die Eagnar Lodbroks zoonen ver in het
zuiden veroverden, vindt men in Zwitserland terug (17),

(\1) Te regt zegt hst aangehaalde Literatwblati „ Bedeutsam aber
ist ein Citat boi Stinnholm , I , 196, aus dem Saga's: ,. Eine altnor-
-dische Sage erzühlt von Ragnar Lodbroks Söhnen , wie sie ihre Waf-
fen in den Südlandern weit umher führten und bis Viflisborg kamen,
wo selbst der Hauptling dem die Burg gehorte Vifill hiesz und. nach ihm
iiatte die Burg ihren Namen. Sie nahmen die Feste ein, und verstörten
sie. In Waadland in der Schweiz liegt ein Kastell, welches noch heu-
tiges Tages Wiflisburg heiszt, und in alten Schweizerisohen Annalea wir
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en dat hongersnood na loting soms de Nooren ten lande
uitdreef, vermelden Frankische en Engelsclie kronijken (18).

De Noormannen waren in de 9<Ie eeuw nog de ^lsaleer
toegedaan, en opmerkelijk is het, dat in deze streeken,
nog in de negende eeuw, heidenen werden aangetroffen,
daar zekere Wigger (wie herkent hierin geen Fries?)
onder den naam van den apostel der Zwitsers voorkomt.
Gebruikte men juist dezen, even als in Friesland, omdat
hij de taal kende? of was hij zelf een Fries uit het Hasli-
thal?

Onbemerkt leefden deze oorspronkelijke Zwitsers in
hunne dalen, tot dat Gerhard, abt van Einsiedeln, hen
bij keizer Hendrik V aanklaagt, dat zij hunne kudden op
alpen van het klooster weiden. Zij hadden die van hunne
voorvaderen geërfd, maar keizer Hendrik I I wist dit
niet, toen hij in 1018 het klooster met de aangrenzen-
de woestenij beleende. De keizer Hendrik V (want van
geenen anderen opperregter (even a!s de Friezen) willen
zij weten), beslist in 1114 ten voordeele van het kloos-
ter, doch de landlieden verwerpen het vonnis des keizers,
en zeggen, „ als de keizer, in hun nadeel en met beschîm-
„ ping van het aandenken hunner vaderen, hunne alpen
„ aan onregtvaardige papen geven wilde, zoo diende de

Ton derselben berichtet, dasz sie um das Jahr 605 auf den Ruinen der
alten Siadt Aventicum von einem Grafen Vivilus nufgeführt soi, weieher
die Burg nach sich benannte."

(18) Aber nicht blosz ist die Uebereinstimmung zwischen den nor-
dischen und Schv.eîzerischen alten Annalen merkwürdig, was in der
Schweizeris'::eii Sage von den Hungersnoth erzählt wird , welche, da die
Volksmenge gröszer war, als das Land eni'áhren konnte, die grosze
Answanderuug aus dem Norden nach geschehener Loositng veranlaszte,
das selbe findet man auch wieder in den Erzählungeu flor ÏYanzösischen
und Angelsachsiachen Chronikeii %'on dem groszen Heeraige von dem
Skandinavischen Norden ans, um die Milte des 9. Jahrhunderts, da
Björn Jernsida, der Sohn des Ragnar Lodbrock, und sein Pfugevater
Hasting mit einem gewaltigen Heere ausgingen, und auf eine erschreck-
lieke Weise Erarkreich heimsuchten. Strinnhlom, I, bl. 196.
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„ bescherming des Rijks hen tot niets, voortaan zouden zij
„ dus zich zelven met hunne armen beschutten en het erf-
deel hunner vaderen verdedigen." Zoo treedt voor het eerst
de oorspronkelijke Zwitserstam te voorschijn,— Is dit
niet de vrije Fries? (19)

(19) Zonder bestrijding bleef deze sage niet. In de Etudes sur Vhis-
toire litteraire de la Suisse, par Alex. Daguet, Revue Suisse, 1846, p. 884,
in eeno aanteekenîng , lezen wij zelfs: „ L'ancienne opinion d'une éini-
„ gration scandinave , postérieure a l'établisserneut des Burgundes, perd
,, tous les jours de sa consîstance. Voir la Chronique de Henne et ie
,, savnnt travail du docteur Burckhardt." Het laatste vindt men in het
Archiu i'iir Schweizerische Geschichte, IV, 1—116, Zurich 184G, en is getiteld :
Untersuchungen über die echte Bevolkerung des Alpengebirges, ins besondere
der Schweizerischen Urcantone des Ber.ies Obcrlandes und des Oberioallis,
von J . End. Burckhardt, J. U. T). Het resultaat daarvan leest men in
de Gött. gel. Anzeigen, 1846, No. 182—183, bl. 1813—1817, ,, iind dasa
„ endlich vollends noch die Landbücher, Chromken und Lieder, die zu
„ allen diescn Bewohnern noch 7200 Mann Schweden und Friesen mit
„ Weib und Kind im Jahre 837 ankommen lassen, durchaus keine Glaub-
„ wüvdigkeit verdienen, und gansz übersehen, dasz ein Land im Zustand
„ der Wildnis, eine solche Bevölkerung gar nicht zu ernähren vermochte,
5, die sie Jast siarker angeben, als sie deimahlen in ungebautem 2histande
„ ist." Ons schijnt het echter toe, dat dit getal in eene zoo oude sage
al weinig afdoet; de sage zelf vermeldt, dat hunne eerste woonplaats in
Schwyz te bekrompen was, waarom zij zuidelijker optrokken.

Prof. de W a l , in zijne aankondiging van de Vrije Fries, I—VI (Nij-
hoffs Bijdragen, I), haalt nog aan: Brömmel, Hoogleeraarte Bazel, Ueber
die Helvetier und ihr Verhältniss zu einar älteren Bevolkerung der Schweizi
nebst f.inigen Worten über Vö'lkerwanderungen und über die Sweven, Basel
1836, als eene redevoering, die een beknopt en duidelijk overzigt van de
volksverhuizingen naar Zwitzerland geeft.— Mr. J . van 's Gravemvesrt.
Het Noorden en het Oosten, I, Amst. 1840, bl. 106"—107, laat de Zweden
uit de omstreeken van liet aloude Sigtuna, niet ver "van Upsa], naar Hel-
vetie door honger gedreven trekken.— De graaf Th. Walsh, Voyage en
Suisse, en Lombardie et en Piemont, Brux. J 8 3 5 , t. I, p. 106, noemt de
aanvoerders ,, deux fr'eres Tschey et Schwyter: une rixe s'eleva entre
„ eux, et Tschey eut Ie sort de Kémus," Kwam daarvan later in de
sage Remus als derde persoon en derde aanvoerder, en was Tschey de
Oostfriesche aanvoerder ? Sye is nog een bekende Friesche voornaam.

Dr. Ludw. Häussei', Die Sage von Teil au/s neue kritisch untersucht,
Heidelb. 1840, p. 95, wijst ook op de merkwaardige overeenkomst van
den naam van het canton Schwyz met Zwedens naam, beide in het
Latijn Suecia geheeten.
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Fertig! riep de conducteur, en wij zeggen ook fer-
tig, met onze mededeeling en dank er voor, dat gij er
ons tijd voor hebt gelaten, als wij behouden op de Brü-
nig pass hölie zullen gekomen zijn, zal ik u gedenken.—
Nu weder en route.—

Het liep ons mede: de zon begon heerlijk te schijnen, de
nevels trokken op, en wij vonden eene, spoedig in eene
opene veranderde, calêche op ons wachten, en tot reisge-
nooten een jeugdig fransch paartje, dat hunne voyage de
noces maakte. Het was ook van den Giessbach gekomen,
waar mijne physionomie reeds zeer prozaïsch met de blonde
bevallige van Celestine, kennis had gemaakt, door als
vis a vis den zelfden inktpot in het Kehrlihaus te ge-
bruiken. En geen half uur daarna wisten wij wederkeerig
zooveel van elkanders relatiën, dat wij hoogst aangenaam
tot Luzern met elkander reisden, en later op den Eigi-
Kulm elkander als oude kennissen weder begroetten en
vaarwel zeiden.—

Toen de weg vrij steil naar boven begint te loopen,
verlaten de heeren en de kutschers de rijtuigen, en ver-
lustigen zich in het heerlijk gezigt in het Haslithal,
waarin tallooze beekjes en waterstralen, door het onweder
geschapen, zich nederstorten. Meiringen ligt aan onze
voeten, de zeer gezwollen wilde Aar schijnt het dal ge-
deeltelijk onder water gezet te hebben, het glinstert als
een zilveren plateau, en onwillekeurig denk ik aan de
Friesche nachtegalen, toen ik al die poelen en plassen zie:
zouden deze onze voorouders ook hebben verlokt, om zich
hier te vestigen? Ik zeg echter met geen woord mijne
gedachte aan Emile, mijnen medewandelaar, maar vestig
zijne aandacht op de watervallen van den Oltschibacli en
den ondersten beroemden val van den Reiclienbach, die
wij duidelijk kunnen zien. Voor dat onze dames ons een
eind weg vergezellen, wordt echter ons gezelschap ver-
aieerderd met een gids, die tot nu toe op den bok van
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de calêche had liggen ronken, zonder te denken, dat op
een paar voet afstand regts, de weg zonder leuning, bij
eene diepte van eenige honderden voeten, langs kronkelde.
Daar krijgt door een steen de calêche een schok, 's mans
parapluie valt onder het rijtuig, en hij zelf had waar-
schijnlijk eene grootere tuimeling gemaakt, ware niet eene
der dames in het rijtuig toegesprongen en had hem bij
zijn kraag vastgehouden, tot dat hij zoo het evenwigt
hervatte, dat hij in plaats van regts, links op den weg
bij den rotswand te lande kwam, bij zijnen gekneusden
parapluie. „ Madame, madame, vous avez bien de force,
vous lui avez sauvé la vie," zoo klonk het uit den mond
der andere dame, en daarin moge nu eenige Fransche
overdrijving zijn gelegen, die ons aan de indompeling van
Sterne's waterdigte pruik in den oceaan, waartoe men even
goed een emmer vol water kon bezigen, doet denken,
er lag toch een grondslag in van waarheid.— Toen de
gids' weder op zijne beenen stond, loste zich alles op;
„ Ein wenig besoffen" stamelde hij „ habe ein schönes
„ Trinkgeld da", en hierbij wees hij, zoo goed en kwaad
hij die positie kon aannemen, naar beneden, „ gehat."

Zijne mimiek was zoo natuurlijk, dat ik Emile deze
woorden niet behoefde te vertolken. Wij leverden den
man aan de hoede van onzen goedhartigen conducteur
over, en toen wij (dat zijn de Friezen en niet de Fran-
zosen, die zaten reeds lang toen tête à tête in de calêche)
op de Brünig pass höhe (3152 voet) kwamen, was de
gids door het kille bergwater, dat op vele plaatsen uit
den rotswand sijpelde, en de fijnere berglucht, zoo goed
hersteld, dat hij weder op den bok plaats nam, en ver-
der trouw tot Alpnaeh in zijne kaart zat te kijken.

Van Senden eindigt het Bijvoegsel op zijne Alpenroozen,,
waarin hij Binkes arbeid vermeldt, aldus: „ Voor eeneiî)
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„ Frieschen geleerde zoude een togt naar het Haslithal
„ eene schoone verademing en levendige toepassing zijn
„ op zijne studiën over dit onderwerp." Welnu, moge het
heden avond medegedeelde een uwer daartoe opwekken.

Leeuwarden,
19 Januarij 1865. J- DIRKS.




