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Hoofdstuk 9
Ténosiqué is het laatste dorp in de vlakte; de eerste heuvelen van de Cordillera verheffen zich
op twee mijlen afstands; de Usumacinta komt daar, van de steilte nederdalend, met zeer sterk
verval, tusschen twee bergen te voorschijn. Een weinig verder begint de sierra met haar
doolhof van onbekende valleien, waarin de Lacandons hun verblijf hebben gevestigd. Dat is
de plaats onzer bestemming; maar om er te komen, hebben wij vele moeilijkheden te
overwinnen.
…
Wij bevinden ons in het land der Lacandons: hier en daar ontdekken wij sporen van vroegere
bebouwing, vruchtboomen en overblijfselen van verlaten hutten. De Lacandons hebben zich
uit deze streek teruggetrokken bij de komst der houthakkers. Des avonds komen wij eindelijk
ter plaatse onzer bestemming, aan den paso Yalchilan, en slaan wij ons kamp op aan den
rechteroever van de Usumacinta.
…

Hoofdstuk 10
Terwijl mijne blikken daar over die breede, snelvlietende rivier dwaalden, ontdekte ik,
stroomopwaarts, een vaartuigje, waarin een onbekende zat. Hij was gekleed met een lang
hemd en liet zich met den stroom afdrijven, terwijl hij zich met een palmblad tegen de
zonnestralen beschermde. Maar niet zoodra had de Lacandon—want het was een Lacandon—
ons bespeurd, of hij greep zijne pagaai en wendde zijne boot. Gelukkig verstond een mijner
manschappen zijne taal; hij riep den cayuco toe, en beloofde hem allerlei moois, als hij bij ons
wilde komen. De Indiaan kwam: het was een grijsaard, gehuld in eene lange tuniek of hemd
met wijde mouwen; hij drukte mij glimlachend de hand en ging mede naar het kamp, schuw
rechts en links omziende. Behalve zijne van grof katoen gemaakte tuniek, droeg hij om het
hoofd een doek van dezelfde stof; om zijn hals hing eene reusachtige ketting, bestaande uit
twintig rijen zaden, glaskralen, tanden van dieren en eenige muntstukken; in de hand hield hij
zijn boog en pijlen.
De grijsaard was gelukkig een opperhoofd: ik liet hem de geschenken zien, die ik voor hem
en de zijnen had medegebracht: bijlen, sabels, katoenen stoffen, messen, zout en vischtuig. De
oude man was geheel verbluft, en verzekerde dat hij zijne onderdanen met mij in aanraking
zou brengen. Mijn tolk vroeg hem, of hij ons kanos kon leenen: hij had er twee, en de tolk
ging dadelijk met hem mede, om de booten te halen. Het was niet veel, maar toch altijd beter
dan niets.
…
Het eerste monument dat wij bestudeeren is een tempel, die op eene pyramide van ongeveer
honderdtwintig voet hoogte is gebouwd. Ik noem dit gebouw een tempel, omdat het een groot
steenen afgodsbeeld bevat, benevens verscheidene nissen, waarin kleinere beelden moeten
gestaan hebben, want de wanden zijn zwart van den rook der offeranden.
Het hoofd van het beeld is van den romp gescheiden en het gelaat is deerlijk geschonden,
maar toch behoort het beeld tot het schoonste, wat wij tot dusver in Tabasco en Yucatan
gezien hebben. Het stelt een mannelijk wezen voor, zittende op oostersche wijze, met de
beenen onder het lijf gevouwen en de handen rustende op de knieën; de kalme, waardige
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houding doet u onwillekeurig aan Boeddha denken. Op het hoofd draagt het beeld een
reusachtig, monsterachtig kapsel, dat de gansche figuur verplettert. De kleeding is rijk
versierd met kralen en parelen en drie groote medaillons, twee op de schouders en een op de
borst.
Rondom het beeld en in ieder vertrek van den tempel vindt men eene menigte vazen van
grof aardewerk en in vorm meest overeenkomende met ondiepe kommen; de randen zijn met
gedrochtelijke menschenhoofden versierd. Deze vazen werden gebruikt voor het ontsteken
van reukwerk; wij vinden ze terug in alle gebouwen die voor de eeredienst bestemd schijnen
geweest te zijn.
…
Ik hoopte te Yalchilan de Lacandons te vinden, die men mij had beloofd; zij waren er echter
niet, maar het oude opperhoofd had iederen dag een bode gezonden om te vernemen of wij
reeds waren teruggekeerd; de geschenken, die ik hem had toegezegd, hadden te zeer zijne
begeerlijkheid opgewekt, dan dat ik vreesde dat hij zijn woord niet zou houden. Den
volgenden morgen verscheen hij ook in het kamp met zijne twee vrouwen en vier jongelieden.
Zij waren allen op dezelfde wijze gekleed: zij droegen een soort van lang wijd hemd of tuniek
met korte mouwen; dit kleedingstuk van grof katoen is zeer plooibaar en wordt door de
vrouwen geweven. Deze tunieken vertoonden roode vlekken, die ik eerst voor slijkspatten
hield; later bleek mij, dat zij bij wijze van versiering moesten dienen, en dat de verfstof,
waarmede deze ornamenten worden aangebracht, uit de beziën van een struik wordt
getrokken, waarvan de naam mij onbekend is. Daar zij de kunst niet verstaan, om het geheele
kleedingstuk te verven, maken de Lacandons er deze roode vlekken op; ik vermoed dat dit een
bijzonder privilege is van het opperhoofd en zijne vrouwen, want de hemden van de
jongelieden vertoonen geen spoor van de versiering.
Mannen en vrouwen dragen om den hals zware kettingen, vervaardigd van verschillende
zaden, tanden van apen en wilde zwijnen, nagels van vogels en muntstukken. Hunne lange,
ongekamde ruwe haren hangen in wanorde om hun hoofd en hals; de vrouwen steken daar een
paar arendsvederen in. Zoowel aan de hemden als aan de halskettingen schijnen zij bijzondere
waarde te hechten, want al mijne pogingen om een dezer voorwerpen machtig te worden,
waren vruchteloos; daarentegen waren zij aanstonds bereid, mij hunne pijlen en bogen af te
staan.
De Lacandons bedienen zich nog van steenen bijlen, waarmede zij de boomen omhakken,
als zij in het bosch een plek willen bebouwen. Met de grootste dankbaarheid namen zij
evenwel de stalen bijlen, de sabels en messen aan, die ik hun ten geschenke gaf, benevens
zout, waaraan zij gebrek hebben en dat zij zeer gebrekkig vervangen door de asch van eene
zekere houtsoort.
De Lacandons zijn baardeloos, van middelbare gestalte en welgemaakt; eene van de
vrouwen is zelfs mooi te noemen: maar te oordeelen naar hunne fletsche kleur en bleeke
lippen, schijnen allen aan bloedarmoede te lijden, hetgeen mede een gevolg kan zijn van hun
leven in de donkere, vochtige bosschen. Zij spreken de oude taal der Mayas, en leven van de
jacht, de vischvangst en het bebouwen hunner kleine akkers. Hunne hutten zijn zindelijk, en
men vindt er altijd een voorraad van tabak en katoen, van maïs en vruchten; zij hebben geen
aardewerk, maar behelpen zich met kalebassen. Hunne voorvaderen stonden, voor den
ondergang van hun volk, op vrij wat hooger trap van beschaving.
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Eerste tempel van Lorillard City.

Steenen afgodsbeeld in Lacandon tempel.
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Kampement in het bosch.

Lacandon vazen in Lorillard City.
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