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Aan de Dames, die na lezing van mijn
„Blik in de Seal-Wereld" zoo welwillend waren, mij te verzoeken om
over andere pelsdieren ook eens iets
te vertellen.

Namen en Soorten.

De familie der marters (in zoölogen-Latijn Mustelidae) omvat een veel grooter aantal diersoorten dan
daaronder gewoonlijk wordt verstaan door handelaren in pelterijen en bontwerkers, dus ook door de bontdragende dames.
Tot de marters, in den uitgebreidsten zin opgevat
(niet alle dierkundigen zijn het daaromtrent geheel
eens), behooren ook zulke uiteenloopende dieren als
de bunsingr, fret, hermelijn, veelvraat, skungs, nerz
en otter, zelfs de kostbare zee-otter.
Wij zullen ons hier echter bepalen tot dien tak der
familie, welke zoölogen de onderfamilie der eigenlijke
marters (Martidae) noemen, en van deze gaan wij de
belangrijkste soorten bespreken : den steenmarter, den
boommarter, die de naamgevers dezer familie zijn,
hunne nauwe verwanten : den Amerikaanschen sabel
of marter en „last but not least" : het Aziatische sabeldier, den koning der marters.

Het rijk der marters is verspreid over het geheele
noordelijke halfrond van onzen aardbol, echter niet
noordelijker dan de 65ste tot 7^ste graad noorderbreedte, terwijl het in het Zuiden een ongeregelde
grenslijn heeft tusschen de 25ste en 35ste graad ; het
is, zooals de kaartjes aangeven verdeeld in provinciën
die het habitat aan één of meer dezer hoofdsoorten
vormen.
Over deze geheele uitgestrektheid bewonen de marters (met uitzondering van den steenmarter) bijna
uitsluitend de boschrijke streken en in hoofdzaak
die streken, waar naaldwouden zijn.
Ten opzichte zijner gemiddelde grootte kunnen wij
den marter het beste vergelijken met onzen huiskat,
ook wat de verscheidenheid dier grootte onder de
verschillende soorten betreft. En nu ik over katten
spreek, wil ik even aanhalen, dat marters uitstekende
muizen- en rattenvangers zijn; toch kan ik mij niet
herinneren ooit kennis te hebben gemaakt met een
marter, die als huiskat dienst deed. De oude Grieken
gebruikten voor dit doel een dier, dat zij „ailouros"
noemden, maar vermoedelijk tot de marters behoorde.
Jong gevangen kunnen marters gemakkelijk getemd worden, en zullen zich dan zelfs aan hun meester hechten, maar bepaald zachtzinnig worden zij
nooit. Uit hun aard zijn zij zeer bloeddorstig. Wanneer bijvoorbeeld een steenmarter, die zich vaak, vooral wanneer hij in de bosschen slechts onvoldoende
voedsel kan vinden, in de nabijheid van dorpen of
zelfs in dorpen, in schuren of oude gebouwen, in hooistapels of onder takkebossen vestigt, een aanval
doet op een kippenhok, dan is hij niet tevreden
met een enkele kip voor zijn voedsel te dooden,

maar hij moordt ze alle uit, door puren bloeddorst
gedreven.
Bloeddorst bedoel ik hier in den letterlijken zin, want
hij drinkt het bloed zoo overmatig, dat hij er ten laatste suf bij neerrolt.
Bij gelegenheid dat ik in Ierland in het graafschap
Ulster op de jacht was, moest ik in een klein gehucht
overnachten. Des morgens kwam ik in gesprek met
den zoon van mijn hospes, die mij een marter toonde,
welken hij uitstekend had gedresseerd. Hij had dezen
marter op een morgen gevonden in het hoenderhok,
in diepen slaap gedompeld te midden zijner slachtoffers : het dier had alle kippen gedood en zich aan
hun bloed bedronken. De eenige opening, waardoor
hij zich toegang had kunnen verschaffen, was een
vroeger onopgemerkt gat, dat nauwelijks groot genoeg scheen voor den marter om er zijn kop door te
steken. Toen de jongeman zijn eerste woede over de
aangerichte schade te boven was, zoo vertelde hij mij,
nam hij het dier op, hetwelk door deze beweging volstrekt niet in zijn slaap gestoord scheen, en hij besloot
toen hem als gedeeltelijke schadevergoeding in gevangenschap te houden. De marter werd zeer spoedig eigen en volgde na korten tijd zijn meester als een
hond, terwijl hij niet de minste poging deed om te
ontkomen. Wanneer een hond of kat hem naderde,
scheen hij daarin echter onmiddellijk een vijand te
herkennen en stelde hij zich op zijn achterste pooten
gereed om te vechten. Hij gaf dan een grommend geluid en het was hem aan te zien dat hij zich volstrekt
niet op zijn gemak gevoelde. Overdag gaf hij zich
grootendeels aan den slaap over.
Alle marters zijn trouwens hoofdzakelijk nacht-

wandelaars en zullen over het algemeen slechts dan,
wanneer de provisiekast leeg is en zij eenigen tijd
gevast hebben, het wagen over dag op prooi uit te
gaan.
Als voedsel weigert de marter ('t zij wel begrepen,
dat ik hier, over marters sprekende, daaronder ook het
sabeldier bedoel) bijna niets dat binnen zijn bereik
komt. Bij voorkeur voedt hij zich met kleine zoogdieren, zooals ratten, muizen, en ook vooral eekhoorns,
ook vogels en hoenders, als delicatesse bijvoorbeeld
een patrijsje. Zij zijn echter niet uitsluitend vleeschetend enwisselengaarne hun dieet af met eieren, fruit,
honig en beukenootjes en de zaadkegels van naaldboomen. Wanneer erg door honger gedreven, wil een
marter zelfs wel de torren uit holle boomen halen en
er zich mee voeden.
In vele streken zijn zij ook vischeters: In Kamtsjatka bijvoorbeeld, waar bijna alle dieren van visch
leven, houdt ook het sabeldier voornamelijk een
vischdieet.
Wanneer de maag erg begint te knagen, zullen zij
zelfs dieren van veel grootere afmetingen dan de
hunne aanvallen. Bij voorkeur zullen zij dan echter de
zwakkelingen of jongeren uitzoeken: bijv.een reekalf of
een lam. Een British Naturalist vertelt van een marterpaar, dat, gezamenlijk op de jacht gaande, een schaap
vond dat door verwonding reeds half dood was. Het
mannetje viel het schaap op zeer woeste wrijze aan
alsof het den grootsten tegenstand bood. Ofdit nu was
om zijn vrouwtje eens te laten zien hoe moedig hij
was, weet ik niet, maar het is vrij zeker dat zijn instinkt hem vertelde dat zijn prooi reeds half machteloos
was. Xa het schaap geheel gedood te hebben dronken

beide marters van zijn bloed. Ware het een kleiner
dier geweest, dan zouden zij het vermoedelijk hebben
medegesleept. Een kip of ander stuk buit wordt vaak
gevonden in de nabijheid van een marternest, verstopt
onder losse aarde of bladeren, met het duidelijke doel
om het voor een volgenden maaltijd nog eens koud op
te dienen in de marterfamilie.
Zoo'n marterpaartje is elkander zeer trouw. De paringstijd wisselt naar streek en soort van Januari tot
begin Maart. Gedurende den bronstijd is het mannetje,
dat een gezellin zoekt, zeer gemakkelijk te vangen.
Ookverraden zij de nabijheid van hun nest zeer dikwijls
gedurende den paringtijd, doordien zealsdan, ofschoon
gewoonlijk zeer stil, een soort gemauw laten hooren,
dat op vrij grooten afstand hoorbaar is. Het vrouwtje
draagt van 6 tot 7 weken (van den sabel wordt beweerd 2 maanden). Zoodra zij gevoelt dat zij moeder
gaat worden, zoekt zij in de nabijheid van haar gewoon
verblijf een geschikt plaatsje om een kinderkamer
in te richten, welke zij steeds zacht mollig stoffeert.
Daarvoor versmaadt zij ook geen gebruikt vogelnest,
wanneer zij vermeent te mogen besluiten, dat de vroegere bewoners niet terug zullen komen. Heeft zij zoo'n
nest gevonden, dan gaat zij er eerst zelve eens in liggen
en wanneer het haar geschikt voorkomt, roept zij haar
man om het ook eens te inspecteeren.
Een paar dagen later brengt zij dan drie tot vijf
jongen voort. Kleine kroesige blinde diertjes, die volstrekt niet doen vermoeden dat zij later zoo'n kostbaren pels met prachtige pluimstaart gaan dragen.
En hoe teer bemint zij die lievelingen ! Ziet hoe zij
hun zachte snoetjes met haar rose tongetje herhaaldelijk likt !
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even gevreesde roovers te worden als deze : eekhoorntjes aan te vallen, vogelnestjes uit te halen en
slapende hoenders te verrassen.
Daar slechts één soort onder de marters (de zoogenaamde Amerikaansche Visschermarter, in Duitschland ten onrechte Virginische Iltis genoemd, want
hij woont niet in Virginie en is volstrekt geen Iltis,
de Mustela Pennanti) bepaald als een behendig visscher
bekend staat, wil ik ook even aanhalen, wat een geloofwaardig ooggetuige vertelt omtrent de forellenvangst van een edelmarter : Over een kleinen stroom
met deze visch bevolkt ligt een bruggetje. De verhaler
zit aan den eenen oever en bemerkt dat een marter
over het bruggetje gaat, blijkbaar omdat aan de andere
zijde het water gemakkelijker te bereiken is en hij
zijn dorst wil lesschen.
Nadat het zijn morgendrank genoten heeft, blijft
het dier nog even staren in de helder doorschijnende
groene diepte en ziet een grijsachtige schaduw langs
den bodem glijden : het is een kleine forel, die een
schuilplaats gaat zoeken onder een rotsblokje. Dit
schijnt bijhetdier den lust op te wekken tot een vischontbijt. Het gaat stil liggen op dien rotssteen, waarvan
het oppervlak bijna gelijk ligt met het water. Hij rust
met zijn kopje op de beide voorpooten, en na een
poosje beweegt hij het heel voorzichtig over het water
zoodat zijn snorharen het oppervlak even raken, zooals insecten dat doen wanneer zij boven het water
zweven. Deze nabootsing is zoo volkomen geslaagd,
dat een loerende forel op den.denkbeeidigen prooi
aanvliegt. Of deze marter nu werkelijk begreep wat
er gebeurde, blijft een vraag, maar op ieder geval
wijzigde hij zijn positie zóó dat één der voorpooten
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De vader, die bij alle martersoorten grooter is dan
de moeder, werkt dan bijzonder hard om in het onderhoud van zijne familie te voorzien en menig boutje

wordt naar het nest gedragen, opdat de moeder, die
het zelf te druk heeft met hare lievelingen om op jacht
te gaan, zich voldoende versterke voor het voeden
harer zuigelingen.
Wanneer ze ongeveer 12 tot 14 dagen oud zijn, openen
de kleintjes de oogen en beginnen al spoedig met elkander te spelen-vechten. Wanneer de vader het tijd acht
d a t hij de verdere opvoeding der kinderen voor zijn
rekening neemt, werpt hij hun een kleinen vogel of
muisje in het nest. Dan komen de eerste teekenen van
hun woeste n a t u u r te voorschijn en zeer spoedig krijgen zij d a n een lesje in het loopen, klauteren, springen
en volgen zij de ouders op h u n n e strooptochten om
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vrij komt, herhaalt de vorige beweging, een oogenblik
daarnaeenvluggebeweging met denvrijgemaakten poot
en een zilver vischje ligt naast hem, waaraan hij zich
terdege te goed doet. Of hij dit kunstje aan zijn nageslacht zal leeren ?
In hoeverre de vier genoemde hoofdsoorten van een
zoölogisch standpunt werkelijk verschillen, is voor ons
die ze hoofdzakelijk gaan beschouwen met betrekking
tot de relatieve waarde hunner huiden, van minder
belang. Of ze allen oorspronkelijk van één martersoort afstammen ? Ik wil mij er niet in verdiepen,
maar moet ik kiezen tusschen de verschillende meeningen die onder dierkundigen daaromtrent bestaan,
dan zou ik mij scharen bij hen, die den steenmarter
als één soort aannemen en den edel- of boommarter,
Siberischen sabel en Amerikaanschen sabel of marter
oorspronkelijk tezamenalseenandere soort,waarvan het
uiterlijk slechts door invloeden van temperatuur, levenswijze envoedingverscheidenheid heeft opgeleverd.
*

-f

Het SABELDIER {Mustela Zibelina) komt alleen
voor : in Siberië (van het Oeralgebergte tot aan den
Stillen Oceaan), in noordelijk China, Mantsjoerije en ;
op het eiland Sachalin, en het wordt het talrijkst gevonden in de bergachtige streken met oerwouden
bedekt van oostelijk Siberië.
In den handel wordt het vel van het sabeldier hier
te lande en ook elders „Russische" sabel genoemd. Siberische sabel, een omschrijving ook wel gebruikt,
maar meer bij uitzondering, is mijns inziens juister,
want ofschoon, althans vroeger, de meeste vellen
via Rusland tot ons kwamen, is dit toch niet hun
vaderland. In Europa heeft het sabeldier geen habitat.

<
_
_
ca

<
_
_
-•s.

•/
• _

—
-

s
—
:
—
e

5
—
UJ
Û

_:
LU
12

<

14

De algemeene kleur van het sabeldier (wanneer
althans daar, waar zooveel verscheidenheid bestaat,
van algemeenheid gesproken kan worden) is, wat
de onderwol betreft, van aschkleurig tot rook-grijs,
terwijl de lange bovenharen, die aan den wortel
blauwgrijs zijn, aan de uiteinden bij verschillende
individuen in kleur afwisselen van geelachtig tot bijna
zwartbruin, naar gelang van het distrikt, dat zij bewonen. Een albino-sabel is zeer zeldzaam. Het sabelbont munt boven dat van alleanderemartersoorten uit,
behalvedoorzijnkleur,doordebuitengewoon fijne dikke
onderwol en de zijdeachtige zachtheid der bovenharen.
De kop van het sabeldier is meer kegelvormig
(spitser) dan dat van eenige andere soort, de ooren
zijn grooter en de snuit is puntiger. Over het algemeen
zijn zijne ledematen van sterker bouw. De voeten
zijn grooter en vooral in den winter, tot op de zolen
zwaar met haar begroeid, zoodat zij op de sneeuw
een slechts moeilijk te volgen spoor achterlaten. Zijn
staart is korter dan die van zijn verwanten en steeds
korter dan zijn achterpooten, terwijl bij zijn Amerikaanschen neef juist het omgekeerde het geval is.
Nog valt op te merken de eigenaardigheid dat de
sabel niettegenstaande zijn vaak overwegend witte
omgeving, niet de witte kleur als beschermmiddel
aanneemt, zooals met vele andere diersoorten wel het
geval is. Een verklaring ligt waarschijnlijk in het feit
dat, daar hij in hoofdzaak boschbewoner is, zijn donkere kleur hem beter te stade komt. Ik zou hieraan
nog willen toevoegen, dat de sabel onder de dieren
bijna geen vijand te vreezen heeft : In verhouding
tot zijn grootte is hij het vlugste en het meest strijdlustige van alle dieren, die in Siberië voorkomen.
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De AMERIKAANSCHE SABEL [Mustela Martes
genoemd, evenals de marter der oude wereld, maar ook
ter onderscheiding van hun herkomst Mustéla Americana of M. Canadensis) is in Frankrijk in den handel
bekend als Martre de Canada, in Duitschland als
Amerikanischer Zobelof ook Marder, maar in Engeland
in den groothandel als Marten zonder meer, terwijl
zijn vel in den detailhandel wordt aangeboden als
eenvoudig Sable of ook wel Hudson Bay of Canadian
sable.
Mij dunkt de benaming Amerikaansche sabel de
beste voor deze bontsoort, Amerikaansche omdat ze
afkomstig iszoowel van Aljaska en Britsch N.-Amerika
als van de noordelijke staten der Amerikaansche
Unie, en sabel liever dan marter omdat de pels meer
de eigenschappen van den eersten dan van den laatsten
heeft.
De zuidelijke grens van het rijk dezer dieren in de
nieuwe wereld ligt tusschen den 40sten en 45sten
graad noorderbreedte. Het schijnt dat deze dieren
periodiek groote trektochten ondernemen, zoodat
er jaren zijn, wanneer men zein het noordelijk gedeelte
van hun habitat in grootere getale aantreft, dan
gewoonlijk, maar dan ook in het zuidelijke zooveel
zeldzamer. Na den mensch is de losch (Felix Lynx)
de grootste vijand van dezen marter, zoodat wanneer
de losschen veelvuldig zijn, de vangst in Amerikaansche sabels afneemt, en omgekeerd.
Ook in deze sabelsoort is de verscheidenheid van
kleur zeer groot ; in het algemeen is het bruin van den
Amerikaanschen veel roodachtiger dan dat van den
Siberischen, ofschoon ook vele exemplaren gevonden
worden, die bijna zwartbruin zijn. De pooten zijn
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altijd donkerbruin en de staart is, evenals bij alle
martersoorten, veel donkerder van haar dan de rug.
Het uiterste puntje van den staart is soms wit, terwijl
de geheele pels dikwijls met zilverhaar doorzaaid is,
maar dit komt niet zoo veelvuldig bij hen voor als in
Azië. Albino's worden daarentegen veel vaker
gevonden dan onder de Aziatische sabels en deze worden door de inboorlingen nog steeds op hoogen prijs
gesteld. Thans echter nu het hun te wel bekend is
dat dewaardevan den pels stijgt met de diepte vaiï de
kleur, schatten zijeen wit exemplaar niet meer, zooals
vóór 100 jaren, op de waarde van twintig andere.
Het is nu meer een traditie bij hen gebleven.
* *
*

De EDEL- of BOOMMARTER (Mustela Hartes)
is in den handel meer algemeen onder dezen laatsten
naam bekend; in 't Duitsch Baummarder, en ook in het
Engelsch Baummarten, maar in Frankrijk (ook al zijn
zevan geheel anderen oorsprong) vrij algemeen Martre
de Prusse.
In den volksmond heeft deze marter een groot aantal namen : in het Duitsch : Edelmarder, Baummarder,
Buchmarder ; in het Engelsch : Pine marten, Sweet
marten, Yellow breasted marten, en ook Marten cat.
Over het algemeen zijn ze grooter dan de hiervoren
behandelde sabels, ofschoon onder de Siberische in
enkele distrikten ook grofhariger exemplaren gevangen
worden, die in grootte den boommarter niet veel
toegeven.
Hun lichaam is langer, niet zoo gedrongen als dat
van de sabeldieren. Ze bewonen geheel Europa, KleinAzië en noordelijk Azië en vormen de typische vertegenwoordigers der marters. Hunne golvende bewe-
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gingen zijn uiterst vlug en sierlijk, waarvan het effect
ten zeerste verhoogd wordt door hunne glanzend
bruine vacht met oranjekleurige bef en hun zwartglinsterende oogen. Wordt hij door honden vervolgd,
dan beklimt hij een boom als een eekhoorn, springt
van tak tot tak en van boom tot boom, maar vervolgt
hij zijn prooi, dan beweegt hij zich met de grootste
omzichtigheid: door zijn scherpe klauwen heeft hij
een stevig houvast in het boomschors en met zijn
pluimstaart als balanceerstok beweegt hij zich op
de dunste takken.
Een enkel exemplaar wordt ook hier te lande nog
aangetroffen in de boschachtige streken van Overijssel
en Gelderland, maar hun vacht is in den regel van veel
geringer waarde dan zelfs die van den gewonen Duitschen marter. In Engeland, Schotland en Ierland
worden ook nu nog tamelijk veel gevangen; in vroegere
eeuwen echter moeten zij daar zeer talrijk zijn geweest.
* *
*

De STEENMARTER {Mustéla Foina) ook Huismarter genoemd en in sommige streken hier te lande,
waar zoo nu en dan nog wel eens een gevangen of
geschoten wordt, ook wel Fluwijn. De Duitsche naam
isSteinmarder en Hausmarder, evenals bij ons, en ook
in Engeland Stonemarten (ook wel white breasted marten) en in Frankrijk Fouine of Martre fouine, als pels
echter veelal Martre de France.
De naam steenmarter komt hem toe, omdat hij niet
zoo bepaald boschbewoner is als zijn neven) maar ook
oprotsachtigen bodem (enin meer gematigde streken)
veel vertoeft, en Huismarter maghijwelheeten omdat
hijmindermenschenschuwisdandeandere,vaakzelfsin
menschelijkewoningeneenhoekjevoorzijnnestuitzoekt.
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Deze marter heeft een breederen platten kop, en
zoölogen herkennen hem ook aan een onderscheid
in zijn gebit. Voor ons is het hoofdverschil dat zijn
huid sterk afwijkt van de andere soorten. Zijn wollig
onderhaar is van vuilwitte tot zand- of steenachtige
kleur, zijn lange haren zijn veel grover, vaak bijna
borstelig en hebben aan den wortel bijna dezelfde
kleur als de onderwol, boven welke de toppen, die van
geelroodachtig tot zeer donkerbruin wisselen, niet
in die mate uitsteken als zulks bij de andere soorten
het geval is, zoodat de kleur van de onderwol in het
algemeen veel lichter effect blijft geven. Hals en borst
zijn beslist wit. Er is echter in Azië een soort, welke
nog als steenmarter wordt erkend, maar de eigenschappen van zijn edeler verwanten zeer nabij komt.
Een witte steenmarter komt nog al eens voor.
Het habitat is geheel Europa met uitzondering van
Skandinavië en Engeland (wordt nogwelin Ierland en
Schotland gevonden). De noordelijke grens van zijn
gebied in Europa is een denkbeeldige lijn, getrokken
van Groningen tot den meest noordelijken top der
Oerals, misschien nog iets verder, terwijl in het Zuiden de kusten van de Middellandsche Zee het beperken. In oostelijke richting breidt het zich uit over
Turkestan en Afghanistan tot de oostelijke Himalaya's en voorts tot Palestina, Syrië en Klein-Azië.
In Perzië schijnen ze echter niet gevonden te worden.
Overal waar hij zich voordoet, in de nabijheid van
hoenderkok of duiventil,is hij een ware plaag. Vruchtboomen zijn evenmin veilig voor zijn roofzucht ;
petroleum en tabakswater, waarvan hem de lucht
onaangenaam schijnt aan te doen, worden dikwijls
aangewend om hem te Averen.

Qualiteiten en Quantiteiten.

Tn het vorige hoofstuk hebben wij het voornaamste
verschil tusschen de martersoorten en sabelsoorten in het algemeen genoemd, en daaruit valt
gemakkelijk te besluiten, hetgeen trouwens vrij algemeen bekend is, dat de volgorde naar Avaarde van hun
huiden, van de minst tot de meest kostbare opklimmend, de omgekeerde is van die, waarin wij ze behandeld hebben, dus :
Steenmarter,
} Oude Wereld
Edel- of Boommarter,
j
Marters
Amerikaansche sabel ofNieuwe Wereld Marter.
Aziatische sabel.
Het spreekt van zelve dat er tusschen een fluwijn in
ons land gevangen en die met een tientje welbetaald is,
en den fijnsten donkersten Baikal-sabel, waarvan de
waarde in Nederlandsch courant vaak met vier cijfers
wordt geschreven, enorm vele graden liggen van geleidelijke waardestijging, maar het zij ook wel begrepen, dat de kostbaarste van ééne der genoemde soor-
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ten niet gelijk staat met de minste der daaropvolgende. Integendeel, wanneer de prijsverhouding op grafische wijze werd voorgesteld, dan zouden de lijnen
der verschillende hoofdsoorten voor een belangrijk
gedeelte tezamen loopen.
De invloeden van klimaat, voedsel en omgeving
hebben er alle het hunne toe bijgedragen de verschillende graden van fijnheid van onderwol en bovenhaar
en de enorme kleurverscheidenheid, die in elk dier
soorten wordt aangetroffen, voort te brengen. Zoo
wordt beweerd (ik kan het niet ten volle beamen)
dat de donkerste naaldwouden de huid van den marter of sabel bijna zwart verven en populieren- en wilgenhout in den regel middelkleuren voortbrengt,
terwijl cedergeboomte slechts de lichtkleurige zou
herbergen.Hoeditte vereenigen met het feit, dat, waar
noordwestelijk Europa de fijnste donkere boommarters levert, het zuidoostelijk gedeelte van ons werelddeel voor de donkerste steenmarters bekend staat ?
Het is mijn plan niet U een prozaische prijscourant
van de verschillende soorten voor te leggen. Trouwens,
deze zou ook geen blijvende waarde hebben, met het
oog op de schommelingen, waaraan, vooral in de laatste jaren, de pelterijenmarkt onderhevig is.
De tijd is lang voorbij, dat de vergelijkende waarde
van bonthuiden wettelijk werd vastgesteld. Wij lezen
bijv. dat in de tiende eeuw Wales een wet uitvaardigde
waarbij werd bepaald, dat de huid van een marter in
waarde gelijk staat met die van 24 geitenvellen. Of
laat mij hier een tarief aanhalen uit het tijdperk
van den ruilhandel, zooals die in de achttiende eeuw
(en ook nog later) in Canada gedreven werd : drie
sabelvellen staan in waarde gelijk met één bevervel
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(de standaard van den ruilhandel) en voor een bevervel kon in ruil worden verkregen o. a. :
een half pond witte kralen,
of twee pond suiker,
of een gros knoopen,
of twaalf naalden.
Eén sabelvel wasdus4naalden waardofeven zoovele
dozijnen knoopen, terwijl wij voorts uitditzelfde tarief
nog putten, dat er 18 sabelvellen moesten geofferd
worden voor één wollen deken. Laat ik mij echter
haastenhieraan toetevoegen, dat naar Europa gevoerd
bijna even veel Ponden Sterling werden gemaakt voor
de dus verkregen huiden als de ruilgoederen stuivers
hadden gekost.
Wanneer wij naar Azië trekken, zullen wij ook daar
bevinden, dat de tijd reeds lang voorbij is,waarin men
een goeden Amoersabel voor 5 of 6 roebels kon koopen, om niet te spreken van den tijd, toen de Korjaken
de Kozakken voor halve gekken aanzagen, omdat
deze laatsten een zakmes voor één enkel sabelvel wilden ruilen. Daarbij moeten wij trouwens in aanmerking nemen, dat die inboorlingen toen zonder bijzondere inspanning een honderdtal sabelvellen in één
seizoen konden verzamelen en dat een zakmes voor
hen bijzondere waarde had. Ieder ondernemend koopman, die toen met levensmiddelen en andere nuttige
artikelen naar noordwestelijk Siberië toog, kon gemakkelijk met vijftigmaal de waarde van zijn voorraad in sabelvellen naar huis terugkeeren. Wij lezen
van Russische ambtearen nin Kamtsjatka, die met
dertigduizend roebels waarde aan sabelvellen als
eigen buit naar Jakoetsk terugkeerden.
O ! tempi passati van den pelterijenhandel !

o
c
Ü

w

ö

25

Om met de verschillende graden zoowel van sabels
als marters nader kennis te maken, noodig ik U uit
met het luchtschip „De Verbeelding" een reisje te makenoverdeverschillende provinciën vanhet Marterrijk.
Met deoude Wereldmartersbeginnende,dalenwij eerst
in Noorwegen watnaderbijdengrond; steenmarters zijn
hier en in Zweden niet te vinden,maar de edelmarters
zijn er buitengewoon groot, heerlijk ruig van haar
zonder grof te zijn en zeer donker van kleur. In Zweden
zijn ze aanzienlijk geringer. Wanneer wij voor deze
Skandinavische vellen in doorsnede 60 tot 100 Kronen
betaald hebben, worden de allerfijnste er onder in verhouding reeds zoo duur ais menig sabelvel
Wij steken nu even over naar de Britsdie eilanden
en vinden in Ierland en Schotland nog eenige honderden steenmarters, maar niet belangrijk genoeg om op
te koopen ; dat aantal kunnen de Ieren en Schotten
zelf wel verwerken. In Engeland komen geen steenmarters meer voor, nog wel enkele boommarters. In
Schotland vinden wTij van deze laatste kleine vellen,
maar van goede kleur en waarvoor wij nog wel een
goeden prijs zouden kunnen betalen, ofschoon lang
niet zoo veel als voor de Noorsche.
Zeilen wij nu over de Noordzee, dan kunnen wij de
enkele exemplaren, die in Nederland te vinden zijn,
wel verwaarloozen en gaan liever naar Duitschland,
waar wij van beide soorten zeer bruikbare vellen zullen vinden van middelmatige grootte, middelkleur
en middelkwaliteit. Gedurende de laatste jaren heeft
Duitschland in doorsnede van honderd- tot honderd
twintig duizend steenmarters opgeleverd en ongeveer
half zooveel edelmarters. In Oostenrijk, maar ook
vooralinHongarije, vindenwij zeerfraaie steenmarters,
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misschien zoowat de derde in rang, terwijl de boommarters, die er gevonden worden, minder onze aandacht verdienen. In een statistiek van tachtig jaren
geleden, vind ik vermeld dat van Polen naar Engeland alleen 582.000 marters werden verzonden, maar
ik vermeen te mogen constateeren, dat dit cijfer niet
vertrouwbaar genoeg is om daarop een berekening
te baseeren van hoeveelheden in die tijden. In de Balkanstaten kunnen wij thans nog jaarlijks circa 50.000
van de keurigste steenmarters verzamelen. De Bosnische staan zeker wel bovenaan wat rijkheid van
kleur betreft, maar ook Servie, Roemenie en Boelgarije
en zelfs Turkije leveren fijne langharige vellen met
dikke zachte onderwol. Over het algemeen zijn deze
zeer groot en hebben een buitengewoon geprononceerde keelvlek. In zuidelijk Turkije en Griekenland
zijn ze echter niet zoo goed. De boommarters zijn in
dit gedeelte van Europa van zeer geringen standaard.
Alvorens Rusland en dan Azië te bezoeken, gaan wij
nog even naar deLatijnschelanden aande Middellandsche Zee.Wij vinden dan in Frankrijk, Spanje en Italie
steenmarters,dooreen genomen van goeddonkere kleur,
maar gladharig en slechts van middelmatige grootte.
Ook de boommarters zijn rondom de Middellandsche
Zee van donkerbruine tint, maar kort in het bont.
Wij hebben nu circa een half millioen marters de
revue laten passeeren, maar in het Europeesch gebied van den tsaar wachten ons nog een 50 tot 60.000
steenmartervellen, die hoofdzakelijk grofharig zijn
en van een lichtroodachtige kleur en welke wij daarom maar voor verving zullen bestemmen. Ook vinden
wij in Rusland nog een gelijk aantal boommarters,
die wii als volgt nader kunnen specifieeren : In het
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Noorden langs de Dwina vinden wij groote vellen,
vrij zacht van haar. Die van de Baltische hoogten en
Koerland hebben een goede bruine kleur en zijn vrij
groot. In Oost-Rusland tusschen den Wolgarug en
het Oeralgebergte zijn ze niet zoo langharig en van
kleinere afmetingen. Uit Cis-Kaukasië komen de grootste der Russische boommarters en deze zijn ook nog
vrij fijn in het haar, ruig en donkerbruin van kleur
en van Tiflis zijn ze ook donker, maar niet zoo fijn
in het haar, wel vrij ruig en flink groot. D€ steenmarters in dit distrikt zijn tamelijk fijn in het haar, vrij
groot en ruig met een donker grijsblauwe onderwol.
De circa 30 tot 40.000 marters uit Noordelijk Azië,
die wij op de Russische marktplaatsen vinden, zijn van
minder belang, maar wij moeten nog even onze bijzondere aandacht wijden aan Zuid-Aziatischemarters:
Wij richten nu onzen koers naar Klein-Azië en vinden daar een lichte roodbruine soort Edelmarter
met een dof oranjegeelachtige keelvlek. Ook een dergelijke in Palestina. Gaan wij nu over de Kaspische
Zee en het Aralmeer naar Turkestan, dan vinden wij
daar en tot in Afghanistan een bijzondere soort marter, die de eigenschappen der beide hoofdsoorten in
afwisselende mate van verhouding in zich vereenigt.
Daar zijn er onder met prachtig lang zacht zijdeachtig haar en bijna zwarte spitsen, terwijl de wit tot
licht aschgrijze onderwol zeer dik is. De keelvlek in
vele exemplaren houdt het midden tusschen het wit
van den steenmarter en het geel van den edelmarter.
Naar ik vermeen wordt deze soort door vele zoölogen
als een afzonderlijke beschouwd. In groote getalen
komen zij niet voor en omtrent hunnen aard en gewoonten is slechts zeer weinig bekend.

v«^1
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Over het geheele gebied van het Himalaya-gébergte,
van Kasjmir tot Sikkim, vinden wij nog eene soort
kleiner dan onze Europeesche steenmarter, maar met
mooi donker lang haar.
Voorts vinden wij ook nog vrij groote marters van
middelkleur met zijdeachtig haar in noordelijk China
en Mantsjoerije, die zeer geschikt zijn om te verven
en welke gewoonlijk door de Chineezen aan exportfirma's te Tientsin worden verkocht. Hun aantal is
echter niet belangrijk.
* *
*

In Mantsjoerije zijn wij nu ook in het zuidelijk gebied van den sabel gekomen,ofschoonde 40 tot 50.000,
die uit deze distrikten in den handel komen, in hoofdzaak van geringe kwaliteit zijn. De Mantsjoes verwerken zeiven vele dezer vellen tot rij-jakken (Makwa's genaamd) voor de Mandarijnen. De streek, waar
dezesabels,dieinden handel bekend staan onder den
naam van Chineesche sabels, voorkomen, ligt tusschen
het Chingan en Tatarengebergte, wordt in het Noorden begrensd door de Amoer, terwijl in het Zuiden
de kustlijn van de Gele Zee de natuurlijke grenslijn
vormt. In de Xoord-Chineesche berglanden komen
ze echter ook nog in vrij groote getale voor. Deze
vellen, die, althans vroeger, bijna uitsluitend met het
haar naar binnen werden verkocht, zijn vrij zacht
en zijdeachtig. Ze zijn klein van afmeting en wisselen sterk van kleur: vele zeer lichte tot enkele vrij
donkere en zilverachtige. Ik heb deze vellen door
soi-disant vakmannen hooren bestempelen met den
naam „halfwas" omdat ze niet veel langer in het haar
zijn dan een Siberische „Kaltau" (in het slechte seizoen gevangene), maar deze dieren zijn met hun vollen
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winterdos altijd korthariger dan de Siberische sabel.
Deze „Chineesche" sabels moeten wij volstrekt niet
verwarren met die,welkeindenhandelals „Japansche"
bekend staan, en zoo ten onrechte genoemd worden,
omdat ze in hoofdzaak door de Japanners verhandeld worden. Dit zijn de kleine platte geelachtige
vellen van den „Mustela Brachyura," die uitsluitend
worden gevonden op het eiland Sachalin, door de
Japanners Karafto genoemd en deze vellen worden
dan ook in het land van de rijzende zon Karafto Ten,
dus Sachalin sabel geheeten. Men ontmoet er enkele
mooie exemplaren onder met zilverspitsen, maar
dan hebben deze zilverspitsen nog zelfs een geelachtige
tint. De ruim vijf tot zesduizend, die ter markt komen,
brengen in onbereiden toestand gemiddeld ongeveer
twintig gulden op.
Van dit eiland Sachalin zullen wij nu oversteken
naar het schiereiland Kamtsjatka, het noordoostelijk
gebied van den Siberischen sabel.
Op dit schiereiland en langs de geheele oostkust,
waar vroeger de handel geheel in handen was van
een paar groote maatschappijen, zullen wij nu vele
Japanners ontmoeten, die met hun visschersschuiten
komen landen, voorts vele Amerikaansche kooplieden en ook inkoopers direct van Moskau en andere
Russische en Europeesche steden, die direct met de
inboorlingen komen onderhandelen over den inkoop
van hunne sabelvellen, zoodat lang niet zoovele meer
als vroeger de pelterijen-marktplaatsen bereiken.
In Kamtsjatka vinden wij groote ruige vellen, maar
niet zeer fijn in het haar, bruinachtig van kleur, niet
donker, maar vele zilverachtig. Na het afstroopen
wordenzedoordeKorjaken gewoonlijkindelengtegerekt.
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Zetten wij nu onze reis voort in zuidelijke richting
tusschen het Stanovoi-gebergte en de Zee van Ochotsk,
dan worden ons daar vellen aangeboden, welke kleiner
en nog bruiner van kleur zijn, maar toch goed in het
haar zitten, zeer verkoopbare vellen. Nog zuidelijker
vinden wij te Nicolajevslcde sabels noordelijk van den
Amoer gevangen, die flink groot zijn, grof van haar
en meestal licht van kleur, en welke dan ook later
gewoonlijk kunstmatig verdonkerd in den handel
komen. Wij moeten goed uit de oogen zien, want de
inboorlingen hebben geleerd dat de donkerste vellen
de hoogste prijzen opbrengen en hebben er zich op
toegelegd dit verdonkeren van lichtere vellen reeds
voor de bereiding op verschillende wijzen toe te passen. Ofschoon de meeste hunner pogingen zeer gemakkelijk te ontdekken resultaten opleveren zoo is toch
nauwkeurig onderzoek in deze ten zeerste aangeraden,
want in de laatste jaren hebben ze inderdaad vorderingen gemaakt.
De donkerste uit dit distrikt worden gevangen aan
de oevers van de Dsega, een zij-tak vanden Amoer;ze
hebben donkere onderwol en een zilverachtigen glans.
Volgen wij nu den Amoer tot zijn oorsprong in het
Jablonoi-gebergte dan bevinden wij ons in de provincie Trans-Baikalie, d. w. z. oostelijk van het Baikalmeer en in het hartje van de fijnste sabelproductie.
De kostbaarste dezer bijzonder fijne soort vinden
wij aan de oorsprongen der rivieren Witim en Olekna,
die zich in de vlakte van Jakoetsk in de rivier de Lena
storten. In dit distrikt vinden wij de stadjes Bargoesin en Seleginsk, die door de prachtige ruige, bijna
zwartkleurige sabelvellen, welke er verzameld worden, een wereldvermaardheid hebben verkregen.
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Heerlijk zijde- of liever fluweelachtig zijn deze vellen, dun van leder, vaak met een prachtige schakeering van zilverharen tusschen het bijna blauwzwarte.
Rondom Nertsjinsk vinden wij ook nog kostbare
vellen, die nog vol ruig zijn, met grooten vollen staart,
maar zwaarder van leder, grover in het haar en bruiner van kleur.
Laat ons iets noordelijker gaan naar Jakoetsk aan
de Lena in de provincie van dien naam, de groote
pelsmarkt van Centraal-Siberië, waar de fijnste sabelvellen van honderden wersten ver ter markt worden gebracht. Hier hooren wij van kooplieden uit alle
deelen der wereld de klacht geuit, dat het aantal steeds
afneemt, waarover meer in een volgend hoofdstuk.
Hier krijgen wij echter ook een goed denkbeeld van
de hooge waarde der duurste sabelvellen. Ofschoon
dit jaar geen bijzonder fraaie vellen ter markt kwamen, werden er prijzen betaald van 40 roebels (om te
verven) tot 500 roebels (circa / 650,—) per vel!
En dit is geen record: Ik herinner mij, dat voor een
bijzonder fraai bundeltje / 1750,— per vel betaald
werd en deze vellen waren in verhouding veel lager in
prijs dan die welke voor / 650,— van eigenaar verwisselden.
Waar zijn ze gebleven die kleinodiën uit het rijk
der marters?
Nu naar Irkoetsk aan den zuidwestelijken oever
van het Baikalmeer. Ook hier vinden wij nog zeer
fraaie vellen, maar die gemiddeld toch niet meer dan
100 tot 150 gulden per vel in de eerste hand zullen
opbrengen, wanneer zij straks naar Irbit gaan, vooral
omdat evenals te Jakoetsk reeds vele bijzonder fraaie
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exemplaren, van de Tocngoeska- of
A)igara-riv\er
afkomstig, direct door Europeesehe handelaren zijn
opgekocht.
De groote Siberische spoorlijn volgend, komen
wij te Tomsk, waar wij, evenals te Jenisdsk en Krasnoyarsk, minderwaardige vellen zullen aantreffen,
lichter van kleur en grover, zoomede sabels uit het
Altaïgebergte, met lang dun haar en weinig zilver.
Eindelijk vinden wij de milistwaardige te Tobolsk.
Het is zeer moeilijk te bepalen hoevele sabelvellen
jaarlijks van Azië uit verkregen worden, maar zeventigduizend werd nog kort geleden vrij algemeen als
een goede benadering van het cijfer aangenomen.
Hiervan, berekende men, werden in ronde cijfers
tienduizend in China verwerkt, ging dubbel dat
aantal jaarlijks naai' Londen, minstens even zoovele
naai' Leipzig en werden de andere door verschillende
Europeesehe en Amerikaansche handelaren direct
opgekocht.

Een Pelterijen-Magazijn te IRBIT.
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Alvorens huiswaarts te keeren en daarna onze
trans-atlantische reis te aanvaarden, zullen wij nog
even de markt te Irbit bezoeken, en daar zullen wij
vernemen dat er op de laatste voorjaarsmarkt ongeveer het volgende aantal sabelvellen werd aangevoerd:
Lichte van Jeniseisk, Tomsk, Tobolsk etc. ca.
10.000. Middelkleuren van Kamtsjatka, Irkoetsk,
Sachalin en China een ongeveer gelijk aantal. Uit
Jakoetsk slechts 800 en uit het Bargoesin-distrikt
slechts 300 stuks !
De Sabels der nieuwewereld,wordenvoor het grootste
gedeelte te Londen op publieke veilingen verkocht.
De Hudson Bay Company verkoopt de door haar
geïmporteerde door hare eigen makelaars, gewoonlijk
in de maand Maart. Die,welke uit andere distrikten
afkomstig zijn, worden door verschillende makelaars
(maar hoofdzakelijk door de firma C.M. LAMPSON&CO.,
met wie wij reeds in mijn „Blik in de Sealwereld"
kennis maakten) geveild. Het aantal der op deze veilingen verkochte vellen wisselt sterk af. Het grootste
aantal gedurende de vorige eeuw was in 1855, toen
de genoemde Maatschappij er 177.000 te Londen
veilde en er bovendien uit Canada en de Vereenigde
staten nog circa 15.000 werden verkocht. Dit hooge
aantal is echter nooit meer bereikt geworden. Zelfs
wordt nu in totaal geen 100.000 meer gehaald (verleden jaar circa 70.000), maar dit is ook gedeeltelijk
daaraan tewijten, dat zij steeds meer en meer hun weg
direct naar Europa vinden. De tijd der monopoliën
is voorbij! Het wordt nu zeer moeilijk een totaalcijfer
van de jaarlijksche opbrengst, zelfs bij benadering,
vast te stellen. Ik geloof echter, dat ik mag aannemen
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dat dit cijfer voor de laatste jaren in doorsnede ergens
tusschen de 120.000 en 130.000 ligt.
Engeland en de Vereenigde Staten zijn steeds de
hoofdverbruikers van Amerikaanschen sabel geweest.
In westelijk Europa wordt dit artikel zeer ten onrechte
verwaarloosd, althans slechts zeer matig gekocht.
In zuid-oostelijk Europa, in de Balkanstaten en in
Griekenland, vinden ze (vooral de lichtere kleuren)
nog steeds goeden aftrek. De eere-khalaten, die de
sultans alsgeschenken gaven (of nog geven ?), worden
hoofdzakelijk met dit bont gevoerd.
De Hudson Bay Company verkoopt haar opbrengst
in kavelingen van vijftig tot 120 of 130 stuks, al naar
gelang het aantal van een bepaalde soort zich het best
laat verdeelen. Deze „lots" zijn gemerkt met voor
de ingewijden bekende letters, welke aangeven van
•welk fort, station of factorij ze afkomstig zijn. De
meest gewaardeere daaronder zijn die van FortGeorge
(welke op de laatste veiling tot over de tachtig gulden
opbrachten), van de East Main River, en York Fort,
dan de Noordwestelijke, de Mackenzie Hiver en de
Moose River, terwijl de vellen uit de provincie Canada
het minste opbrengen. Voor dertig gulden koopt men
reeds flinke groote exemplaren van die soort.
De eerste qualiteiten worden door deze Maatschappij
nog gesorteerd in groote donkere, kleine donkere,
groote lichte, kleine lichte. Dan zijn er ook nog tweede
en derde, ja zelfs soms ook nog vierde qualiteit, die
echter niet meer naar grootte of kleur gesorteerd worden voor de veilingen. Deze sorteeringen zijn in den
regel zeer vertrouwbaar, zoodat men, na een overzicht
wetende hoe de vellen in het algemeen door invloeden
van weersgesteldheid, overvloed of gebrek aan voedsel
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enz. zijn uitgevallen, met zeer weinig risico op de beschrijving afgaande, op de vellen kan bieden, zonder
elkekavelinginhet bijzonder tehebben nagezien.Metde
sabels van andere bronnen is dit echter niethet geval.
We zullen ook deze NieuweWereld sabels in het
habitat der verschillende soorten gaan waarnemen :
In Aljaska (het vroegere Russische Amerika) vinden wij zeer groote grofharige vellen, licht van kleur
met een grijswitten keel, die gewoonlijk met bruine
plekjes is gemerkt. De kop met de ooren deelen in die
grijswitte kleur. Volgen wij nu de Rocky mountains
en het Cascadengebergte, dan vinden wij een veel
donkerder soort met zilverachtige punten. Ook op
het dicht bij de kust gelegen Koningin Charlotteeiland komen dergelijke voor. Verder zuidelijk gaande
tot in Californie, vinden wij een zeer kleine soort
(de kleinste der Amerikaansche sabels) van een gelijkmatig lichtgeelbruine kleur en met een oranjekleurige
keelvlek.
Tusschen de Rocky mountains en de Hudsonbaaiin het district van deSaskatsjeivan-rivier, zijn de
sabels van een donkerder geelbruin met een zeer
kleine, onregelmatig gevormde keelvlek. Xog verder
oostelijk gaande, komen wij in het gebied der fraaiste
soorten. Zeer opmerkelijk is het dat zoowel in Amerika
als in Azië in het noordoostelijk gebied de fraaiste
sabels voorkomen, terwijl onmiddellijk daaronder
slechts een aanzienlijk geringere soort wordt gevonden .
In het schiereiland Labrador vinden wij zeer kostbare,bijna zwarte vellen, die uitstekend met Siberische
sabelvellen in waarde kunnen wedijveren. De fraaiste
ervan worden gevangen aan de oevers van de Groote
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en Kleine Whale Rivier en langs de zeekust. Deze
komen in den handel over Fort George en East Main
River depots der H. B. C. Op New-Foundland vinden
wij ook een dergelijke soort, zeer donker maar klein.
Zooals de Amoer de grensscheiding vormt in Azië
tusschen de zeer kostbare en minderwaardige sabels,
zoodoet dit hier de St. Lawrence rivier. Zuidwestelijk
van de St.Lawrencebaai vinden wij dadelijk in NieuwBrunswijk en verder in het Adirondakgebergte veel
geringere soorten. Die van Nieuw-Schotland gelijken
echter meer op de vellen uit Labrador. De allerminste
komen in hoofdzaak uit de Noord-Oostelijke staten
der Amerikaansche Unie.
Bij den inkoop van onbereide vellen moeten vooral
de volgende punten goed in het ooggehouden worden.
Slechts een winterhuid, en dan nog op den juisten
tijd gevangen, heeft de volle waarde. De zomerhuid
is te kortharig, en die der dieren,welke in de vroege
lente gevangen zijn, al heeft die nog zijn winterbont,
vermijden wij, omdat het haar, zelfs na de bereiding,
zal uitvallen. Hieruit moeten wij echter niet besluiten,
dat elk martervel, dat bij het eerste dragen een weinig
verhaart, dit steeds zal blijven doen. Dit is een eigenaardige onhebbelijkheid, vooral van den Europeeschen
marter, maar na kort gebruik houdt die last op.
Voorts moeten wij er op letten, dat de huid goed
schoon van het dier getrokken is en er niet te veel
vleesch is blijven aankleven ; dit toch, wanneer het
aan de huid opdroogt is van invloed op den gezonden
toestand der haarwortels en veroorzaakt uitvallen
bij de bereiding. Ook moeten de vellen goed glad gerekt zijn, want in elkander gekrompen vellen zijn
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door het zoogenaamde „broeien" aan dezelfde nadeelige gevolgen blootgesteld. Het is echter niet altijd
even gemakkelijk deze en andere fouten te ontdekken,
aangezien vele vellen, vooral de sabels in Siberië, ons
met het haar naar buiten worden aangeboden. Ieder
land en distrikt heeft hieromtrent eigenaardige gebruiken ; zoo worden bijv. in het eene gebied reeds
bij het afstroop.en de vellen direct in de lengte gerekt, terwijl ze elders steeds in de breedte worden
getrokken.

Vangst en Uitroeiing.

Marters worden, over het algemeen, zoowel in de
oude als in de nieuwe wereld, in vallen gelokt.'De
vorm van die vallen moet natuurlijk zóó zijn, datVze
aan den pels van het gevangen dier zoo weinig mogelijk schade berokkenen. Het lokaas verschilt al naar
de districten en wat daar bekend staat alsde lekkernij
op hun menu's. In Amerika wordt bijv. veel de
kopvan een patrijs gebezigd, maar een gewoon stuk
vleesch, zelfs wanneer het reeds instaat van ontbinding verkeert, beantwoordt evenzeer aan het doel.
In Kamtsjatka daarentegen gebruikt men visch er
voor. Mijlen ver worden rijen van deze vallen opgesteld,gewoonlijk in de maanden November en December. Deze worden dan van tijd tot tijd door de zetters
nagezien, dikwijls om tot de ontdekking te komen,
dat een losch of ander roofdier hun reeds is voor
geweest.
De marter wordt ook gemakkelijk met het geweer
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geschoten, maar wanneer het doel van de jacht het
bezit van de huid is, wordt zoo weinig mogelijk van
het geweer gebruik gemaakt, o m d a t de hagelgaten
vele reparation noodzakelijk maken en daardoor de
pels minderwaardig wordt. Een Nimrod uit Canada
verzekerde mij eens, d a t wanneer hij de aanwezigheid
van een m a r t e r in een boom vermoedde, zonder dien
bepaald te kunnen zien, hij hem door een zacht gefluit steeds kon verlokken voor den dag te komen.
Verreweg de moeilijkste vangst en de gevaarlijkste
wegens sneeuwstormen, ontberingen enz. is die van
de Siberische sabeldieren ; ik wil d a a r a a n , vooral
om hare eigenaardige bijzonderheden, d a n ook de
meeste aandacht wijden.

Een Inboorling gereed tot vertrek.
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Deze jacht, althansdevoordeeligste,begint inOctober, wanneer de huid op zijn best is, of daar, waar de
sabel reeds vroeger zijn winterjas begint te dragen,
zooals in zuidelijk Baikalië, reeds in September en
duurt dan ongeveer twee maanden. Van de rivier de
Lena tot de oostkust van Kamtsjatka, het rijkste
jachtgebied wat het aantal betreft, is reeds voor eeuwen, en ook nu nog, de vangst van deze dieren een
der voornaamste bronnen van bestaan van Toengoezen, Boerjaten, Korjaken en zelfs Mongolen.
Een lange tijd van voorbereiding gaat de eigenlijke
jacht vooraf : Weken tevoren verzamelen zich de ploegen, die voor maanden lief en leed in de meest onherbergzame streken gaan deelen, en weken lang zijn zij
in de weer met paarden, hoefbeslag, zadels en het verpakken van proviand : boter, zout, meel, voorts met
het bereiden van satorau (een drank uit thee, melk,
boter en meel saamgesteld), het gieten van kogels
voor hun vaak zeer primitieve geweren, het aanschaffen van een paard ter slachting bestemd, voor 't geval dat geen eetbaar wild geschoten mocht worden.
(Het vleesch van het sabeldier wordt daar, zoowel
als in Amerika, door de inboorlingen met den grootsten tegenzin en slechts in den uitersten nood gegeten.)
Dan komt de aanschaffing van honden, die niet
alleen sleden zullen trekken, maar tevens afgericht
zijn, om sabels op te sporen of op te drijven.
Vooral in Kamtsjatka en het Boerejagebergte wordt
van deze honden veel gebruik gemaakt. Minder doeltreffend is dit levendjachtwapeninde Baikalgebergten
waar de sabel zich zoo wel weet te verstoppen in
gangen en gaten van rots en puin, dat geen hond hem
bereiken kan.

43

Heeft een hond een sabel opgespoord, die misschien
in een hollen boom lag te slapen, en hem voor een poos
opgejaagd, dan zal het vervolgde dier zijn heil zoeken
in het beklimmen van een anderen boom en daar is het
nn juist om te doen. De hond kan hem dâàr niet volgen, maar nn wordt de boom met netten omringd.
Is de sabel gemakkelijk bereikbaar, dan wordt hij met
een langen stok van zijn tak afgeslagen, of de tak
wordt afgekapt, of soms, wanneer het noodig is, wordt
de geheele boom geveld. Ontsnapt nochtans de sabel,
dan wordt hij opnieuw door den wachtenden hond vervolgd, om misschien op een tweeden boom tot buit gemaakt te worden. Ts de kans groot d a t hij toch nog
ontsnapt, dan wordt, hoewel noode, het schiettuig te
baat genomen.
Voorts hebben wij de vangst door middel van de
Koerkaicka (een bijzondere soort valstrik), welke op
de volgende wijze geschiedt : Tegen dat het begint
te winteren heeft onze Zibelina, die als het moet terdege zwemmen kan, een hekel aan het water en zal,
lieverdanerzichintebegeven,eengrootenomwegmaken.
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Wegens deze eigenaardigheid wordt nu een woudstroom opgezocht, in de nabijheid waarvan de sabel
zich bij voorkeur ophoudt. Op eenigen afstand van
elkander worden nu mijlen ver dunne boomen, die het
dichtst bij den oever staan, derwijze omgekapt, dat de
kroon op den tegenovergestelden oever valt en dus
een brug vormt. Van den boom worden alle takken
en knoesten verwijderd en op het midden van deze
brug wordt dan een boogsgewijze gespannen twijg
opgesteld of een vorktak. Het geheel van het op deze
wijze verkregen poortje wordt nu met loof bedekt,
alleen een opening latende juist groot genoeg voor
den sabel om er door te kruipen. Vlak vóór deze opening wordt een strik, van haar gemaakt, geplaatst
en met een touwtje aan een steen bevestigd, die, vlak
achter de opening, op het ronde vlak van den boomstam wordt gelegd. Zoodra nu een sabeldier, door deze
brug uitgenoodigd, den overtocht waagt, raakt hij
onvermijdelijk met kop of lichaam in den strik verward en in zijn gestribbel tegen de ongeziene macht,
die hem omvat, duwt hij zelf den steen van den boomstam, welke hem meesleept in het water, waaruit hij
straks, als hij verdronken is, weder wordt opgevischt.
Nog een andere methode is met de Tsjala, een
soort springbogen, die langs het spoor geplaatst worden, dat de sabel, even als bij ons de hazen, nalaat in
den bronstijd. Deze bogen zijn met scherp gepunte
pijlen geladen, en verbonden met over het spoor geplaatste draden. Zoodra de sabel een dezer draden aanraakt, ontspantjhij zelf den boog en schiet de pijl af
die hem treft.
Dat er, althans in de eerste jaren, nog geen gevaar
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is d a t de toevoer van de oude-wereld-marters zoo zeer
zal afnemen, d a t aan de vraag niet kan worden voldaan, geloof ik wel te mogen aannemen. Toch schijnt
mij een beter toezicht op de jacht op bontdragende
dieren in het algemeen en op marters in het bijzonder
zeer wenschelijk. W a n t maar al te dikwijls worden de
jonge diertjes dood in een nest gevonden, doordien

de moeder niet terugkwam om hen te voeden maar,
in net of val geraakte ! Vier of vijf levens dus verloren voor één huid !
De vraag naar Amerikaanschen sabel is in de laatste jaren eenigszins afgenomen en wanneer de jacht op
losch (lynx) toeneemt om aan de steeds grootere vraag
naar dit bont in Amerika te voldoen, zal deze sabel
spoedig weer in aantal toenemen en deplaats moeten
innemen, die door tekort en in de opbrengst van Aziatischen sabel van jaar tot jaar sterker wordt gevoeld.
Siberische sabel, niet alleen de kostbaarste der marters, zooals wij hebben gezien, maar ook zeker een deikostbaarste van alle pelsdieren, wordt in zijn Sibe-
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risch vaderland steeds zeldzamer, als gevolg van de
meest roekelooze wijze van vervolging, waaraan hij
is blootgesteld. Deze dieren zijn eeuwenlang in Siberië een bron van aanzienlijke inkomsten geweest,
maar de fraaiste en donkerste exemplaren zijn in de
laatste jaren een groote zeldzaamheid geworden.
Waar zijn die prachtige blauwzwarte sabels, die vroeger per Sorotsjek (40 stuks) verkocht werden ? Ze
zullen spoedig tot de museum-curiositeiten gaan behooren !
Doordien ze steeds zeldzamer worden, is hun prijs
verbazend gestegen, en wijl hun prijs zoo verbazend
gestegen is, worden ze steeds feller vervolgd, tot hun
algeheele uitsterving binnen een afzienbaar tijdperk
ons te wachten staat. In tien jaren is de opbrengst
reeds tot een derde geslonken, en deskundigen verklaren dat onder de bestaande toestanden het uitsterven van de donkere sabels onvermijdelijk moet volgen.
De enorm hooge prijzen die betaald worden, verlokken den pelsjager het kostbare dier tot in zijn meest
geheime schuilplaatsen op te sporen en hem niet
slechts in den winter, maar ook in den zomer, wanneer nochtans de huid de halve waarde niet heeft,
te vervolgen. Dit dooden in de zomermaanden, hetwelk slechts een betrekkelijk gering voordeel afwerpt,
veroorzaakt een snelle uitroeiing van het geslacht,
aangezien met het dooden van het zwangere vrouwtje ook de ongeboren nakomelingen te loor gaan. De
voortplanting wordt hierdoor ten zeerste gestuit.
Daar het niet waarschijnlijk is, dat sabel ooit uit
de mode zal gaan, tenzij door gebrek aan vellen, is
die algeheele uitroeiing slechts een kwestie van enkele
jaren : Er zijn reeds streken, die vroeger zeer pro-
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ductief waren, waar thans geen sabel meer te vinden
is. Het werd voorzeker hoog tijd maatregelen te nemen om aan de onzinnige uitmoording een einde te
maken.
Er is door de Russische Regeering een onderzoek
bevolen naar de beste maatregelen om het uitsterven
der sabels te voorkomen . De Minister van Handel
heeft die zaak ter harte genomen, ingevolge een tot
zijn departement gericht verzoekschrift, geteekend
door vele op een congres te Irbit, ter bespreking van
dit onderwerp gehouden, aanwezige belanghebbenden
bij het voortbestaan der sabeldieren. Dit verzoekschrift geeft in overweging vangen van sabeldieren
voor den tijd van twee jaren geheel te verbieden.
Ook is een voorstel gedaan om jacht op sabels tot
het gebruik van kruit en lood te beperken. Daarvan
is echter m. i. weinig goeds te verwachten, aangezien
een met lood gedoode sabel in den regel deerlijk beschadigd is.
De inmenging der regeering, strekkende tot een algeheel jachtverbod voor een tijdperk van twee jaren,
lijkt mijde beste oplossing te wezen, die echter, om op
den duur doeltreffend te wezen, aangevuld zou moeten worden door een regeling der verschillende vangwijzen, vooral ook met betrekking tot de jaargetijden,
waarin deze worden toegepast, een en ander uitgaandevan de volgende hoofdbegrippen :
1°. Een algeheel verbod van jacht op deze dieren,
niet alleen gedurende den paringstijd en de drachtigheid der wijfjes, maar ook wanneer de huid
nog niet haar hoogste handelswaarde heeft bereikt.
2°. Beperking van de jacht- en vangmiddelen tot
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die, welke de grootst mogelijke zekerheid geven,
dat de huid van het gedoode dier niet verloren
gaat.
De vangst met honden en vangnetten, zooals ik
die reeds beschreven heb, beantwoordt aan deze begrippen, maar anders is het gesteld met strikken en
schietbogen. Dit wil ik nog even toelichten : Het opstellen van koerkawken door één man of ploeg geschiedt in den regel over enorme afstanden ; Zij plaatsen ze mijlen ver van hunne hutten, zoodat een geregeld en veelvuldig de rondte doen is uitgesloten.
Het gevolg hiervan is, dat vaak een sabel wordt gevangen lang vóórdat hij verlost kan worden. Hij slingert heen en weer in het water en bederft zijn huid
daardoor en bovendien wijl hij zich in zijn vruchtelooze pogingen om weer los te komen aan drijvend
hout en ijs de huid kaal wrijft. Komt nu na eenigen tijd de zetter naar zijn val omzien, dan zijn zelfs
van die vellen, welke hem niet door een roofvogel of
ander dier ontnomen zijn, de meeste zeer beschadigd en dus minderwaardig.
Het zou derhalve niet alleen verboden moeten worden de koerkawken bijv. vóór October op te stellen,
maar tevens diende bepaald te worden, dat het aantal dier strikken beperkt moet blijven tot zoovele als
de zetter geregeld kan nagaan, zoodat deze van elk
gevangen dier zooveel mogelijk de huid ongeschonden bemachtigt.
Wat de vangst met tsjalen betreft, zou ik er voor
zijn, die geheel te verbieden : eerstens omdat die toestellen in hoofdzaak slechts doeltreffend zijn in den
bronstijd en dan als prijs voor eenige verharende vellen zoovele voortbrengers en hun nageslacht vernie-
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tigen; tweedens omdat zoo menig getroffen dier nooit
in handen van den zetter komt, doordien het niet dadelijk dood blijft liggen, maar zich nog eenigen tijd
voortsleept en onder de sneeuw bedolven raakt, of
de prooi van andere roofdieren wordt.
Het stellen van alle vallen zou ik gaarne beperkt
willen zien tot zulk een aantal, als de eigenaar in staat
is minstens éénmaal in de twee of drie dagen geheel
in oogenschouw te nemen, om te voorkomen dat de
kostbare gevangen diertjes ten prooi vallen aan losch
of kraai, die ze in hun benarden toestand uit de val
durven halen.
Aan alle onproductieve vernietiging moet paal en
perk worden gesteld !
• Älen zou mij als bezwaar kunnen tegenvoeren, dat
het in een onherbergzaam oord als Siberië niet gemakkelijk is wetten op de jacht en vangst te doen eerbiedigen, maar laat hierop mijn antwoord zijn, dat
mijne overwegingen berusten op gegevens, mij verschaft door een man, die vele jaren onder de Siberiërs
heeft geleefd en met hen gejaagd en lief en leed gedeeld : die man verklaart dat de inboorlingen zelven
zulke maatregelen zouden waardeeren, omdat het hun
duidelijk wordt dat zij zelf de bron van hun inkomsten
doen opdrogen. Edoch, het is niet te verwachten dat
één of ieder hunner zijn oogenblikkelijk nog winstgevende praktijken zal opgeven, zoolang hij niet door
een verbod van de onthouding zijner mededingers
verzekerd is.
In de laatste vijf of zesjaren iszich bij deze uitmoordingdoormenschenhandnogeenplaagdernatuur komen
voegen, die volgens deskundigen ook in groote mate de
inkrimping veroorzaakt van het getal der sabeldieren.

50

In de dichtste oerwouden van oostelijk Siberië,
die zich over honderden wersten uitstrekken, hebben
groote harige wurmen, van het Zuiden naar het Noorden optrekkende, zich meester gemaakt van alles wat
daarin leeft. Alles verwonden of verslinden zij, op
hun doortocht laten zij niets dan een houtmassa achter, waar alle leven voor eeuwig is vernietigd.
Alleleven,allebestaan wordt door dezen woudgeesel
vernietigd en de jager, die in een dus geteisterd woud
verdwaalt, ontvangt van deze wurmen, die van uit de
boomen op hem vallen, giftige beten, erger dan die
van wesp of brems.

Marters in de Geschiedenis.

In een boekje onder den titel „Les Fourroures",
door M. GOTTIER in het midden der achttiende eeuw
geschreven, las ik de bewering dat het „geschiedkundig" verhaal van den tocht der Argonauten om
het gulden vlies te bemachtigen niets anders zou geweest zijn, dan eene allegorische voorstelling betrekking hebbende op den vroegsten pelterijenhandel der
Romeinen, toen schepen uit de Zwarte Zee door den
Bosporus in de Grieksche zeeën kwamen met rijke
ladingen sabels, marters en andere kostbare pelterijen,
die zij verkregen hadden van de „Iberiers", inwoners
van het land, dat thans Siberië heet. Uit den geheelen
inhoud van dit werkje blijkt, dat de schrijver zich
zeer veel moeite gaf met het doen van nasporingen
onder oude, weinig bekende autoriteiten, en wij mogen
daarom aannemen, dat er eene hooge mate van waarschijnlijkheid aan deze bewering ten gronde ligt.
Het gebruik en ook de vervaardiging van kostbare

MARTERBONT IN D E 1 8 E E E U W .
(NAAR GAINSBOROUGH'S „MISS. SIDDONS".)

M A R T E R B O N T IN D E 2 0 E

EEUW.
(EENE FANTAISIE).
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pelterijen in Oostelijk Europa heeft ongetwijfeld zijn
oorsprong in Azië en dââr weer als middenpunt China,
waar vóór 25 eeuwen de pelterijenhandel en het bontvak reeds bloeiden ! In het Oud-Russische handwerk
zijn nog duidelijk sporen van dezen Chineeschen
oorsprong herkenbaar.
Marco Polo wijst er op dat in 1252 de tenten van
den Khan van Tartarije gevoerd waren met de vellen
van hermelijn en sabel, die gebracht waren van landen
in het „verre Noorden", „uit het land der duisternis".
Ongetwijfeld mag ook worden aangenomen, dat het
eerste gebruik van dierenvellen niet alleen tot bescherming tegen klimatische invloeden, maar ook als lichamelijk sieraad in Noord-Westelijk Europa en dus ook
in ons land reeds dagteekent van de invallen der Goten
en Hunnen, die ook kostbare pelterijen uit „het verre
Noorden" medebrachten, maar de groote weelde, die
in het gebruik van sabels, marters en hermelijn werd
ten toon gespreid in den loop der eeuwen, is onbetwistbaar een gewoonte, die ons van uit het Oosten gewor-,
den is.
Van het gebruik van sabels en marters als garneering en voering van kleedingstukken, zoowel voor mannen als vrouwen, vinden wij zeer vaak vermelding
gemaakt in de geschiedenis, terwijl beroemde schilderijen eveneens in hooge mate onze kennis vermeerderen van wat vorsten en vorstinnen, waardigheidsbekleders en andere beroemde personen op dit gebied gedragen hebben. Slechts zeer weinigen schilders
is het gelukt marter of sabel natuurgetrouw weer te
geven, ofschoon het in den regel wel blijkt welke bontsoort bedoeld wordt. Dit is trouwens een zwak punt
ook van de moderne schilders : Slechts zeer zelden
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heb ik in de Parijzer „Salons" of onder de „Royal
Academy Pictures''' der laatste jaren bont zien weergegeven op eene wijze d a t zelfs een v a k m a n niet eerst
eenigen tijd noodig had om te besluiten welke bontsoort den schilder als „modeV heeft gediend.
Op h e t portret van „Queen Ann" door K N O L L E R
is zeer duidelijk te zien d a t de schilder sabel heeft
willen penseelen. P o r t r e t t e n door een tijdgenoot geschilderd laten ons niet in twijfel omtrent de juistheid,
waarmede zij het gebruik v a n bont als siersels historisch vaststellen, m a a r zou bijv. GoVERT F L I N C K geschiedkundige gegevens hebben geraadpleegd alvorens ISAAK af te beelden in een mantel met marter
gevoerd (ik neem aan d a t de schilder marter bedoeld
heeft) op zijne schilderij „ I S A A K zegent J A C O B " ( N O .
927 in het Rijksmuseum te Amsterdam)? I k neem
eerder aan, d a t zulks hem als een gepaste kleedij is
voorgekomen voor een patriarch, aangezien alle waardigheidsbekleders en personen v a n gezag uit zijn
tijdperk (de zeventiende eeuw) voor hunne ambtsgewaden (hunne echtgenooten eveneens) veel sabel en
marter gebruikten. Als getuige van de juistheid dezer
opmerking, ben ik zoo vrij U n a a r de volgende port r e t t e n in het reeds genoemde museum te verwijzen :
o. a. vinden wij d â â r twee stukken v a n M I C H E L J A N S ZOON VAN M E E R E V E L D : de gelijkenis van Prins W I L LEM I (No. 1579) en v a n Raadspensionaris J A C O B
CATS ( N O . 1584), voorts een vrouwenportret v a n
D I R K H A L S ( N O . 1639) en de fraaie regentengroep v a n
C O R N E L I S VAN D E R V O O R T ( N O . 2587). H e t portret
door denzelfden schilder v a n Burgemeester C O R N E LIS P I E T E R S Z O O N H O O F T hebikhierlaten reproduceeren,
o m d a t het marterbont hier zooduidelijk is weergegeven.

CORNELIS PIETERZ. HOOFT.
(Rijksmuseum No. 2591)
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In het RiOmeinsche en later in het Byzantijnsche
rijk lieeft de handel en het gebruik van kostbare pelterijen en in het bijzonder van die soorten, welke wij
hier behandelen, een veel grooter rol gespeeld, dan ooit
in de westelijke landen van Europa het geval is geweest. Na den ondergang van het Romeinsehe rijk
verplaatste zich de hoofdpelterijenmarkt der wereld
naar Byzantium (het tegenwoordige Stamboel of
Konstantinopel) en de keizers van het Byzantijnsche
rijk ontvingen reeds sabelvellen en andere edele
bontvellen als schattingen uit de aan hen onderworpen
streken.
De weelde in het
dragen van sabels ten
toon gespreid heeft
toen een enormen omvang genomen. Als
een curiositeit geef ik
hier een reproductie
uit een oude prent,
waarop een Byzantynsche edelvrouw is
afgebeeld met een
kleed, waarvan de
sabelranden met edelsteenen zijn bezet. Uit
schilderijen van een
later tijdperk zien wij
dat
deze ,,mode",
pelterijen met edelgesteenten te bezetten,
zich naar de rtaliaansche hoven lieeft verspreid.
In Genua en Venetië waren geheele straten aan den
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pelterijenhandel gewijd. N a a s t andere kostbare bontsoorten, zooals hermelijn en vos n a m ook sabel een zeer
voorname plaats in van de garderobe eener Venetiaansche d a m e ; Florence en Venetië volgden deze
mode : Toen LITCREZIA B O R G I A huwde m e t A L F O K Z O
D I E S T E , hertog van Ferrara, droeg zij een fluweel
costuum met sabelbont gegarneerd en h a a r trousseau o m v a t t e zoovele koffers met pelterijen, d a t er
acht muilezels noodig waren alleen om deze te dragen.
I n den inventaris v a n de lijfgoederen behoorende
aan een Venetiaansche d a m e uit d a t tijdperk, vinden
wij een Romeinsche robe met marter gevoerd, een
statierobe v a n groen fluweel met sabel gevoerd, een
sleep met marter gevoerd en vele andere kleedingstukken t o t zelfs slaaprobes m e t b o n t gevoerd of gegarneerd. I n d e r d a a d een te waardeeren cliente voor
den bontwerker uit dien tijd !
Ook v a n P H I L I P P E , koning v a n Frankrijk, is het bek e n d d a t hij een groote voorliefde h a d voor pelterijen
in h e t algemeen, maar in het bijzonder voor sabels
en marters. I n vele vorstelijke schatkamers in Europa,
m a a r vooral in de oostelijke landen, zijn kostbare
mantels met sabels en marters gevoerd aanwezig v a n
eeuwen herwaarts. De voering der Sultan-robes v a n
I S L I M , I B R A H I M M U R A D en andere, die in de Turksche
schatkamers worden bewaard, zijn v a n Siberischen
sabel.
H e t blijkt d a t ook in Engeland sedert de eerste
invoering door noordelijke barbaren, het gebruik
v a n pelterijen in ' t verloop v a n eeuwen op verbazende
wijze toenam,, zoo zelfs d a t later de geestelijkheid der
middeleeuwen er tegen predikte als zijnde overdadig
en zondig. Ook werden er allengs wetten uitgevaar-
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digd, waarbij het gebruik v a n sabel en hermelijn
slechts was toegestaan a a n personen v a n koninklijken
bloede. Van R I C H A R D I lezen wij d a t hij besloot gedurende de kruistochten geen sabels of andere kostbare pelterijen te dragen.
Uit de eerste helft der veertiende eeuw verluidt, d a t
P H I L I P P E , de vrouw van E D U A R D I I I , v a n haar vader,
den Graaf van Henegouwen, vijf sabelmantels ten
geschenke ontving, terwijl gedurende de regeering
v a n dezen vorst een wet werd uitgevaardigd, waarbij
het dragen v a n alle pelterijen verboden werd aan lieden, wier jaarlijksch inkomen onder de honderd pond
sterling (gelijkstaande met circa vijf duizend gulden
in onzen tijd) bedroeg, op straffe v a n verbeurdverklaring.
Van de Boheemsche bruid v a n zijn opvolger, R I CHARD I I , lezen wij, d a t zij een prachtige collectie
sabelvellen in haar trousseau had.
Ongeveer twee eeuwen later, gedurende de regeering v a n d e n „ m e r r y monarch", H E N D R I K V I I I , vinden
wij in h e t „ S t a t u t e of Apparel" een verbod aan edellieden onder den rang v a n Graaf v a n sabelbont te
dragen. Van dezen vorst is bekend, d a t hij zelf een
groote voorliefde voor sabel had !Van Keizer KAREL, V
ontving hij een geschenk v a n vijf sabelgarnituren,
welke op den voor dien tijd hooge waarde v a n vier
honderd pond sterling werden geschat. Mij d u n k t
deze vellen zijn afkomstig geweest v a n de eerste lading pelterijen, waarmede een zekere C A R L I E R (van
Malo), de ontdekker van de St. Lawrence baai in
1534 n a a r Frankrijk wederkeerde. D a n waren h e t
Amerikaansche sabels.
Bij de kroning v a n A N N A VAN B O L E Y N , die ook
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een kostbare collectie sabels in hare garderobe had,
verschenen de Lord Mayor and Corporation of London
in hunne scharlaken robes met sabel afgezet. Dergelijke robes dragen zij als officieele kleedij nog tot den
huidigen dag.Vandeveledezertoga's,dieik gedurende
mijn veeljarigen werkkring in Londen in handen heb
gehad, zijn verreweg de meeste met Amerikaanschen
sabel gegarneerd.
Dat zoowel inEngeland alseldersallewetten, die het
dragen vanpelterijen beperkten tot personenvan stand
of gezag, reeds lang als onvereenigbaar met de tegenwoordige toestanden zijn ingetrokken of in onbruik
geraakt, terwijl de eenige voorwaarde voor het dragen
van kostbare sabels of marters thans de beschikking
over een welgevulde beurs is, behoeft geen betoog.
Bij mijn laatste bezoek aan Londen was ik er getuige
van dat op een veiling van tweede-hands pelterijen
„by order of the executors" een sabelpelerine voor
den zeer lagen prijs van circa zes duizend gulden werd
verkocht. Vergis ik mij niet in de identiteit van dit
stuk, dan heeft het oorspronkelijk vijfmaal dat cijfer
gekost en was de vroegere draagster ervan volstrekt
niet van koninklijken, zelfs niet van grafelijken bloede.
Niet in Engeland alleen zijn wetten als de hiervoren
bedoelde van kracht geweest : In de tweede helft der
vijftiende eeuw werd in Duitschland een wet uitgevaardigd, waarbij het aan alle burgers, niet tot den
adelstand behoorende, verboden was sabel of hermelijn te dragen. Kooplieden of handelslieden mochten
geen sabel, marter of hermelijn dragen en hunne echtgenooten alleen bontwerken van het eekhoornvel
(Petit Gris). Deze afbeeldingen echter van een
Beiersche edelvrouw en Saksische raadsheer, even-
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eens van een oude prent gereproduceerd, geven ons
een idee van de luxieuse bontdrachten in Deutschland
in de daaropvolgende eeuw.

Het gebruik van martervellen voor kleedij en sieraad
zal, dunkt me, wel zijn begonnen zoodra de kunst
om ze te bereiden en te verwerken bekend werd in
die landen waar de marters inheemsch waren, en uit
het vinden van versteende overblijfselen mag worden
besloten dat die dieren reeds in pre-historisehe tijden
in Europa hun vaderland hadden. Het gebruiken
van Amerikaan8che sabels is natuurlijk eerst begonnen
na de ontdekking van dit werelddeel. De geschiedenis
van den invoer van deze vellen op groote schaal hangt
ten nauwste samen met de geschiedenis van de ontdekking en ontwikkeling van Amerika : Wij weten
allen uit de geschiedenis, dat Hollanders vóór drie
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eeuwen de eersten waren, die van Nieuw-Amsterdam
ladingen pelshuiden verscheepten, die zij te Beverwijck
en één of twee factorijen aan de Delaware-rivier van
Irokesen en andere inboorlingen verkregen. Van sabelvellen vind ik echter geen melding gemaakt. Deze
importen schijnen zich in hoofdzaak tot bevervellen
bepaald te hebben. Ook HUDSON had, toen hij de naar
hem genoemde baai in 1610 ontdekte, nog geen begrip
(en de nederzetters nog in geen halve eeuw na dien)
van de enorme weelde van marter-of sabelvellen, welke deze streken later zouden blijken te bevatten. Vele
maatschappijen, zoowel Fransche als Britsche, werden
gevormd, die met meer of minder succes den ruilhandel dreven met de inboorlingen voor de kostbare sabelen andere vellen. In 1665 verkreeg de Hudson's Bay
Company van CHARLES II een „Charter" waarbij haar
het monopolie voor dien handel voor twee eeuwen
werd gegeven. De eerste records betreffende hare
importen, die ik heb kunnen raadplegen, zijn van het
jaar 1755 en daar vind ik, dat de Maatschappij toen
reeds circa 25.000 martervellen (Amerikaansche sabel) naar Londen verscheepte. De geregelde handel
en derhalve het gebruik van Amerikaanschen sabel
mag dus worden aangenomen te dateeren van het midden der zeventiende eeuw.
Ongeveer honderd jaren vroeger, dus in het midden
der zestiende eeuw, bemerkte een zoutmijnbezitter
te Solwitsjegodsk aan de Witsjeida (in de tegenwoordige provincie van Wologda), dat vele Siberische
inboorlingen jaarlijks in de stad kwamen om ladingen
kostbare pelterijen aan den man te brengen. Hij liet
nu eenige vertrouwde mannen deze lieden op hun
terugreis volgen. De trek bleek langs de Petsjora en
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over het Oeralgebergte te zijn, en na eenige maanden
keerden de afgezondenen naar hun lastgever terug met
een kostbare lading sabels, die zij in ruil voor Russische goederen tegen zeer lagen prijs hadden verkregen.
Dit werd ter oore gebracht van den toenmaligen
Tsaar, IWAN WALISIEWITZ II. Hij zond een leger over
het Oeralgebergte, dat op de benden vanhet Tartarenhoofd INDIGER stiet. De oorlogsgod begunstigde de
wapenen van den Tsaar, INDIGER werd onderworpen
en kwam met de gezanten van den Tsaar overeen
jaarlijks een schatting van duizend sabelvellen voor
de Russische kroon op te brengen. Hij heeft deze
schatting gedurende eenige jaren trouw betaald, tot
hij uit zijn gebied werd verdreven door KOETSJOEN
KHAN. Of deze met de lusten ook de lasten overnam
en de schatting bleef betalen, betwijfel ik, maar wij
mogen toch wel aannemen dat, althans officieel, de
onderwerping van de meeste Tartarenhoofden spoedig
volgde, daar IWAN II zich in 1558 reeds „Heer van
geheel Siberië" noemt.
Er werden toen in Siberië vele Russische koloniën
gesticht, die zich in het bijzonder op den handel in
sabelvellen toelegden. De voornaamste dezer koloniën
was Orel aan de Kama. Naar deze plaats zond de Tsaar
omstreeks 1580 een bezetting van 500 soldaten om
haar tegende invallen der Tartaren te beschermen.Van
dit tijdperk af begint het uittrekken van Russische
troepen naar Siberië op groote schaal, totdat in de
achttiende eeuw geheel Siberië tot aan zijn meest
oostelijke grens schatplichtig was. Ik geloof niet dat
men mij van overdrijving zal kunnen beschuldigen,
wanneer ik beweer dat het de zucht was naar het bezit vooral van den grooten rijkdom aan sabelvellen,

"KROONSABEL"
DE KROON' DER ROMANOWS .WET SABELRAND.
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welke deze landen bleken op te leveren, die tot de
algeheele onderwerping van Siberië heeft aangespoord.
De jasjak (tribuut of belasting), door de Russische
kroon den inboorlingen opgelegd, werd vroeger (en
naar men mij verzekert in sommige streken nog) aan
de belastinggaarders in sabelvellen voldaan. Deze
laatsten droegen die dan af aan den Gouverneur der
Provincie, die ze zegelde en naar den schatmeester
te Moskou (thans te St. Petersburg) zond.
Hiervan werden dan door den Tsaar eerst die vellen gekozen, welke hij voor persoonlijk gebruik, voor
zijn hofhouding of ook als geschenken wenschte te
bestemmen, terwijl de overige in den handel werden
gebracht. De kroon der Romanows is zelfs met sabelvellen omzoomd. (Zie nevenstaand portret van
M I C H A E L

F E O D O R O W I E T S J ) .

Hierin vinden wij den oorsprong van de benaming
„kroonsabels", ook zelfs nog heden dikwijls aan de
fraaiste Siberische sabelvellen gegeven, welke naam
echter thans hoegenaamd geen beteekenis meer heeft.
Overigens betwijfel ik of het woord „kroonsabel"
eigenlijk wel ooit als een synoniem voor besten sabel
kon gelden: immers, deze vellen gingen van het oogenblik dat hetzij Toengoes, Korjak of andere inboorling ze van het gevangen dier had afgestroopt totdat
ze de Russische hoofdstad bereikten door zoovele
„officieele" handen, dat er zeer bezwaarlijk voor
ingestaan kan worden dat de fijnste en fraaiste altijd
aan het Tsarenhof terecht kwamen. In de laatste jaren althans wordt, wanneer de keizerlijke omgeving
sabelvellen noodig heeft, evenals elders een bezoek
aan den bontwerker gebracht.

Echt en Onecht.

Moge het ook Madame la Mode en haren ministers
behagen nu eens hoofdzakelijk gladde bontsoorten,
dan weder, zooals in de laatste jaren, de buitengewoon
langharige vossen en vosachtige dieren als de chic bij
uitnemendheid voor te schrijven, het zal haar nooit
gelukken aan de marters en sabels de eereplaats te
ontnemen, die zij, zooals wij in het vorig hoofdstuk
hebben gezien, sedert eeuwen onder de bontdragende
dieren hebben bekleed, zoolang er nog vellen ter
markt worden gebracht.
De goedkoopere marters van weleer worden thans
vervangen door geverfde Amerikaansche oppossums
en andere nog minder gunstige nabootsingen. De
goedkoopere hebben de plaats der middelsoorten
moeten innemen en de middelsoorten die der duurste.
Om aan de steeds meer en meer dreigende schaarste
der kostbaarste soorten tegemoet te komen, zijn reeds
vele pogingen in het werk gesteld om ze te fokken.
Vele dierparken leveren nu reeds pelsdieren,
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die vroeger uitsluitend in wilde streken werden
buit gemaakt. Bijna alle pogingen echter om marterfokkerijen op te zetten werden steeds met zeer
gering succes bekroond. De gevangen dieren weigeren meestal te telen. Zij krijgen hunne eischen niet,
de volle ruime beweging ontbreekt. Geen gelegenheid is daar voor de eigenaardige ontwikkeling, die in
den vrije hun volmaaktheid en hun wasdom bewerkt.
Ook het voedsel draagt dikwijls schuld aan de slechte
resultaten. De marter derft in die kunstinrichtingen
voldoende levend bloedrijk voedsel. Het zou trouwens ook zeer kostbaar worden, hem zijn afwisselend
dieet te verschaffen, waarop hij zoo gesteld is : een
vogeltje, een rat, een muis, een paar rauwe eieren,
nu en dan eens fruit. Het heeft nog al Avat in !
Kortom, de inrichting van zoo'n park, waarin aan
die dieren zooveel mogelijk een bestaan als in den
vrije wordt verschaft, is te kostbaar ! i
Eenige ondernemende Engelschen en Duitschers
zijn thans begonnen met het inrichten van zoo'n
dierpark in het noordelijk gedeelte van de Russische
provincie Archangel, nabij het dorpje Sjisja in Lissestrowslc, waar zij eens proef willennemen met het fokken van sabels, marters, vossen en andere kostbare
bontdieren. Alstechnisch hoofd der inrichting fungeert
een Duitsch onderdaan, de houtvester K. T H . R O S E >*o\v. Voor dit doel is van de Russische Regeering
een bewoud terrein van 503 Dessjettinen (circa 550
H. A.) gepacht, waarvoor slechts / 175 per jaar behoeft te worden betaald. Op het eerste gezicht, en
vooral wanneer men den klimaattoestand en de natuurgesteldheid van Archangel in aanmerking neemt,
belooft dit een goede speculatie te worden. De instal-
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latiekosten zullen echter enorm zijn : er is thans reeds
130.000 roebels uitgegeven aan de met ijzeren platen
bedekte omheining. Nu komt nog de groote quaestie
er levende sabels heen te voeren, en ik heb altijd begrepen dat het levend vangen van deze dieren zeer
groote moeilijkheden oplevert. Voor zooverre mij
bekend is, is er in geen onzer Europeesche diergaarden een levend exemplaar aanwezig. Wanneer wij
voorts in aanmerking nemen den grooten invloed,
dien klimaat, omgeving en voedsel op kleur en kwaliteiten van sabelhuiden hebben, dan blijft het nog de
vraag of het tweede of derde geslacht in Archangel,
van een Jakoetsk ouderenpaar gewonnen, niet juist
in die eigenschappen reeds sterk ontaard zal zijn.
De donkere kleuren vinden echter nog steeds de
meeste aftrek, en wat de markt vraagt tracht de
handelaar en zijn trawanten te verschaffen.
Wanneer wij nu in overweging nemen, dat sommige
der minderwaardige marters enkele eigenschappen
bezitten van de meest kostbare, dan ligt het voor de
hand, dat knappe koppen er reeds voor jaren op uit
zijn geweest en nog steeds op nieuwere en betere middelen peinzen om de minderwaardige door een kunstbewerking het aanschijn der meerderwaardige te geven. Het verschil nu in prijswaardigheid der verschillende martersoorten is niet (wij hebben het reeds besproken) uitsluitend gelegen in de mate van zeldzaamheid, maar wel degelijk in vergelijkende graden van
voortreffelijkheid en hoofdzakelijk :
1°. in het gehalte van onderwol en kroonhaar, en
2°. kleurverschil.
Aan de fijnheid, zijdeachtigheid en lengte van het
bovenhaar, evenmin als aan de dikte en zachtheid
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vande onderwol valt geen kunstmatige verbetering aan
te brengen. Wel worden, door steeds meer volmaakte
wijze van bereiding, deze eigenschappen tot hun
hoogsten graad ontwikkeld.
Met kleurverschil is dit echter anders gesteld :
eenmaal vastgesteld zijnde, dat de donkerste vellen
zoowel in sabel als edel-en steenmarter, wanneer overigens gelijk in kwaliteit met lichtere, steeds aanzienlijk hoogere prijzen kunnen bedingen, is het niet te
verwonderen, dat „where nature fails" (om het gewenschte aantal donkere exemplaren te blijven leveren) „art steps irC\ En van kunst mag hier inderdaad
gesproken worden, en wel van een kunst, die een zeer
belangrijke ontwikkelingsgeschiedenis heeft.
Vergelijk b. v. eens de pogingen der Chineezen van
vooreeuwen terug, die sabelvellen verfden opeenwijze,
die ze voor de tegenwoordige Europeesche markt
geheel onbruikbaar zou maken, met hun werk van
latere jaren, zóó voortreffelijk, dat zelfs handelaren
„er in geloopen zijn".
Vergelijk ook eens het Europeesche pelsverven van
vóór 30jaren met het verdonkeringsprocédé van heden,
waarbij zelfs het zonnelicht als medewerker wordt
ingeroepen, dan moet erkend worden, dat de kunst
van het „veredelen" enormevorderingenheeft gemaakt.
De verschillende procédé's,aangewend tot verdonkering van sabels en marters vooral, worden door de
„ververs" angstvallig geheim gehouden. Deze verdonkeringsprocédé's, die voor verschillende martersoorten ook dikwijls zeer verschillend moeten zijn, hebben
nietsgemeenmet verven, zooals dit bijvoorbeeld wordt
toegepast op stoffen, veeren enz. :
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Door een vrij uitgebreide reeks chemicaliën, welke
zich laten oxydeeren, hoofdzakelijk door waterstofsuperoxyde, is men in staat den ondergrond of zoogenaamde wol van het vel te verdonkeren. Het komt
er natuurlijk op aan de juiste oxydatiemiddelen toe
te passen met zeer zorgvuldig gekozen verhoudingen,
daar ongeloofelijk kleine hoeveelheden te veel of te
weinig het procédé kunnen doen mislukken. Dit verdonkeren gebeurt niet door indompelen in de vloeistof, doch door met een borstel de oxydatiemiddelen
in te kloppen. Het leer blijft daardoor wit, indien het
althans door te sterk kloppen niet met de vloeistof
wordt doortrokken.
Is de ondergrond eenmaal voldoende donker gemaakt, dan komen de bovenharen (de kroonharen)
aan de beurt. Deze laten zich veel lastiger verdonkeren dan de ondergrond. In de meeste gevallen worden
de kroonharen met verdunde oplossingen van metaalverbindingen herhaaldelijk met een borstel zéér voorzichtig bestreken (blenden). Dit blenden is een riskant
werk, dat slechts aan een zeer geoefende hand kan
worden toevertrouwd. Wordt er b. v. door onvoorzichtigehand teveelvloeistof tegelijkertijd op gebracht,
dan is het vel indemeestegevallenverloren.Zeerlangzaam als het verdonkeren van de kroonharen in zijn
werk behoort te gaan, worden voor het geheele verdonkeringsprocédé soms weken in beslag genomen.
Wanneer bij de behandeling alle mogelijke zorg in
acht wordt genomen, dan is een volgens de kunst geoxydeerd vel vaak even lichtecht als een van natuurlijke kleur, hetwelk in den loop der jaren toch ook verschiet. Wanneer dit verdonkeringsprocédé, zooals
regel is, na het bereiden wordt toegepast, bestaat er

71
voor den vakman, hoegenaamd geen moeilijkheid om
een verdonkerd van een naturel vel te onderscheiden.
In de laatste jaren zijn er echter ook sabels in den handel gebracht, waarop reeds vóór debereiding het „blenden" werd toegepast. Toen de eerste bundels dezer
sabels te koop werden geboden, was ik er getuige van
dat twee uiterst bekwame handelaren, die beiden
jaren lang sabels bij duizenden hadden verhandeld, het
samen niet eens waren, of ze naturel waren of niet.
Later is mij gebleken dat op deze wijze behandelde
vellen gedurende of na de bereiding op een eigenaardige wijze verkleuren, waardoor zij veel overeenkomst krijgen met naturel vellen, die verschoten zijn.
In hoeverre nu staat deze kunst van verdonkeren
in dienst van bedrog of geeft zij er aanleiding toe ?
Mogen op kunstmatige wijze verdonkerde sabelof martervellen „echt" genoemd worden?
. . . . . . . . Een steenmartervel, dat „veredeld" is
om op een edelmarter te lijken, blijft een steenmartervel, en een edelmartervel, dat „gekleurd" is om op
een sabel te lijken, blijft een echt martervel, maar is
een „onechte" sabel. Het komt er maar opaan onder
welken naam het stuk verkocht is. Deze tot sabelkleur genuanceerde martervellen worden in den handel nogal eens als „martre zibeline" verkocht; een benaming die tot misverstand aanleiding kan geven. Deze
benaming moet aangeven dat er sprake is van marter
behandeld om'zibeline te evenaren, en op dien grond
is het gebruik ervan wel te verontschuldigen, maar
geheel zuiver is het toch niet, immers „martre zibeline" is goed Fransch voor sabeldier, ofschoon deze
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bontsoort in Frankrijk gewoonlijk eenvoudig „zibeline" wordt genoemd.
Nemen wij nu het geval van een lichtkleurigen sabel, die misschien te Irbit 30 of 40 roebels heeft gekost en „veredeld" wordt op een wijze dat het vel,
voor den oningewijde althans, sterk gelijkt opeen kostbaren Witimsabel. Is het nu bedrog zoo'n vel „echt
sabel", „véritable zibeline" of „real sable" te noemen ?
Volstrekt niet, vooral wanneer de verkooper zijn prijs
per vel berekent naar de werkelijke waarde, (die door
het verdonkeringsprocédé aanzienlijk is verhoogd,
want hier moet gerekend worden op de kosten van
mislukkingen enz.) maar niet volgens hetgeen het
schijnt te zijn. Een verdonkerd sabelvel is en blijft een
echt sabelvel. Een andere vraag is het echter,of wanneerde cliënt in zoo'n geval vraagt: „Is dit echt sabel?"
het niet op misleiding duidt, wanneer daarop eenvoudig bevestigend wordt geantwoord, want de bedoelingvandie vraag kan toch zijn: niet alleen of het echt
sabel is, maar sabel, zooals de natuur die voortbrengt.
En dat is het niet !
Een feit is het dat vele dames, zelfs onder hen, die
eenige kennis van de betere bontsoorten hebben, zoogenaamde „veredelde" sabels of marters liever koopen, dan de-lichtere „naturelle", omdat ze aan donkere kleuren de voorkeur geven, maar de enorme prijzen, die voor naturel donkere vellen verlangd worden,
niet kunnen of willen betalen. Zoolang dit zoo blijft,
zal het natuurlijk gevolg zijn, dat de kunst der „veredeling" steeds verder naar volmaaktheid zal streven !

