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Het mag in den voortdurenden strijd, dien Engeland en Frank-
rijk in het laatst van de 18de en het begin van de 19de eeuw om de
heerschappij in de West-Indische wateren voerden, wel merk-
waardig genoemd worden dat de op het eiland St. Kitts op een
steilen heuveltop aan de Caraïbische Zee gelegen vesting Brim-
stone Hill reeds veroverd werd vóórdat de bouw voltooid was en
daarna — toen men haar verbeterd en zeer versterkt had — nooit
meer werd aangevallen. En nadat ten slotte de moderne tijd ge-
heel andere eischen aan artillerie en versterkingskunst ging stellen
werd de vesting voorgoed verlaten.

Lange jaren bleef zij verwaarloosd liggen en konden struiken,
zelfs boomen, opgroeien maar in het begin van deze eeuw heeft
het gouvernement van het eiland de restauratie met kracht ter
hand genomen al zijn dan ook verscheidene belangwekkende dee-
len voorgoed bedorven en zelfs verdwenen. Menig picnic-gezel-
schap heeft in de koele ruimten der kazematten van den citadel
verpoozing gezocht, de groote binnenplaats bekeken, die tevens
als vergaarplaats voor het hemelwater diende, of de trappen naar
het hoogste punt beklommen waar eens de vlaggemast stond
waarvan de kleuren van het fiere Brittanje wapperden. Van deze
hoogte van achthonderd voet is het uitzicht over de geheele west-
kust van het eiland inderdaad schitterend en zoover het oog reikt
ziet men velden met wuivend suikerriet en zilveren pluimen of
met bruingroen katoen. Links hiervan de forsch begroeide berg-
hellingen waarboven zich de in wolken gehulde Mount Misery
verheft terwijl rechts de donkerblauwe Caraïbische Zee ligt. In
het Noorden buigt de kustlijn naar den Atlantischen Oceaan af en
aan den Noordkant van de Straat ligt het Nederlandsche eiland
St. Eustatius en wij kijken juist in den Witten Hoek in de Kuil
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192 BRIMSTONE HILL

van den Berg wat doet denken aan een taart waaruit een stuk is
gesneden.

Te oordeelen naar wat er thans nog onder de bevolking leeft,
moet men destijds Brimstone Hill wel onneembaar geacht heb-
ben ; zoo droeg o.a. een der groote stukken geschut het volgende
opschrift:

„Clean me good and ram me well
And I'll fire a ball from here to Hell"

En toen een toerist het eens wagen dorst aan die groote dracht
van dat geschut te twijfelen riep de gekleurde gids verontwaar-
digd uit dat men er kanonnen had, die een paard in de stal op
Statia (de Engelsche verkorting voor St. Eustatius) konden doo-
den! Met kinderlijke overdrijving zag hij over het hoofd dat Brim-
stone Hill volstrekt niet op den noordelij ken oever van St. Kitts
ligt, dus niet recht tegenover „Statia" en dat de zeestraat tus-
schen de twee eilanden een zes mijl breed is.

Het schilderachtige eiland Sint Christopher of, zooals de En-
gelschman het met zijn voorliefde voor korte namen noemt, St.
Kitts, dat de vesting heeft sinds generaties als Brimstone Hill be-
kend, is een der meest noordelijke gelegen Engelsche eilanden der
Kleine Antillen.

Door Columbus werd het op diens tweede reis in 1493 ontdekt
en door hem naar zijn Beschermheilige gedoopt. Aan dit kleine
eiland met zijn luttel aantal van 27000 inwoners behoort de trot-
sche onderscheiding de Moederkolonie der Britsche West-Indi-
sche eilanden te zijn. In 1623 werd het voor het eerst door zijn la-
teren gouverneur Sir Thomas Warner bezocht, wien het zoo aan-
lokte — de Caraïben noemden het niet ten onrechte „Liamuiga"
of het Vruchtbare Land — dat hij na een kort bezoek aan Enge-
land er in 1625 met meerdere kolonisten terugkeerde.

Later vestigden zich hier, onder aanvoering van den Sieur
d'Esnambuc, Franschen uit Dieppe, die den Engelschen welkom
waren omdat deze zich niet opgewassen gevoelden tegen de voort-
durende aanvallen van de oorlogszuchtige Caraïben, die een steeds
dreigender houding aannamen maar ten slotte in een beslissend
treffen geheel verslagen en vernietigd werden.

Hierna wijdden de kolonisten zich aan de vreedzame ontwikke-
ling van het eiland, waarbij de Engelschen het middelste deel in-
namen en de Franschen de noordelijke en zuidelijke uiteinden met
Basse Terre als hun hoofdplaats in het zuidelijke gedeelte.

Vreezende dat de gezamenlijke bezitters van het eiland een,
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bedreiging voor de suprematie van Spanje in deze streken zouden
worden vielen de Spanjaarden in 1629 de inwoners aan, verdreven
de Franschen en deporteerden vele Engelschen waarvan enkele
naar de bosschen in het gebergte vluchtten. Ook wisten zich wat
Franschen schuil te houden, die met behulp van d'Esnambuc er in
slaagden de kolonie te herstellen.

In 1667 (bij de Vrede van Breda) verkregen de Engelschen hun
deel terug maar twee-en-twintig jaar later werden zij opnieuw ver-
dreven.

Kort daarop keerde de kans toen 700 man militie uit Barbados
onder generaal Sir Timothy Thornhill het eiland bij verrassing
hernamen en de hoofdstad Basse Terre plunderden.

Het was ongeveer in dezen tijd dat voor het eerst de strategi-
sche waarde van Brimstone Hill werd ingezien en van den eer-
sten aanval af totdat zij haar voorgoed verlieten trokken de En-
gelschen zich dikwijls op deze sterkte terug, want de Franschen
vestigden zich na de Vrede van Rijswijk in 1697 opnieuw op hun
oorspronkelijk bezit.

In 1702 werd St. Kitts wederom door de Engelschen veroverd
maar het duurde nog tot 1713 eer Engeland bij de Vrede van
Utrecht als eenig bezitter werd aangewezen ofschoon de Fran-
schen in 1706 een nieuwe poging deden om het eiland te hernemen
maar zich tot een korten inval moesten beperken op het hooren
van de tijding dat er een groote Engelsche vloot in de buurt lag.
Ter vergoeding van de door den inval geleden schade gaf Enge-
land £ 103.000 alsof het hiermede vroegere veronachtzaming kon
goedmaken. Ook wij Nederlanders weten er van mee te praten hoe
bitter weinig belangstelling er steeds in het moederland voor de
Westindische koloniën bestond en hoe treurig het dientengevolge
met onze strijdmiddelen gesteld was.

Na in het begin van 1782 door de Franschen veroverd te zijn
kwam het eiland bij de Vrede van Versailles (1783) voorgoed in
Engelsche handen en wel vnl. als gevolg van de overwinning van
de Engelsche vloot onder Rodney op de Fransche onder de Gras-
se, welke zóó beslissend was, dat zij Engeland de hegemonie in de
West-Indische wateren verschafte.

Van 1702 tot 1706 is St. Kitts in het onbetwiste bezit van Enge-
land gebleven en op het eiland begreep men voor de verdere ver-
sterking zelf de handen uit de mouw te moeten steken omdat de
steun uit het moederland geheel onvoldoende was. In 1736 be-
stond de verdediging uit een aantal versterkingen waarvan Brim-

West-Indische Gids XV. 13

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:33PM
via free access
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stone Hill, de voornaamste, 49 stukken geschut had; in 1706 en in
'31 leed dit groote schade doordat de bliksem in het kruitmaga-
zijn sloeg.

Het locale gouvernement kocht in 1706 den heuvel voor £ 500;
tot nu toe was die van zijn bezitter, een landeigenaar, gehuurd ge-
weest en voor den bouw der vesting werd het nu voor eiken nabu-
rigen grondeigenaar verplichtend gesteld op iedere tachtig slaven
er één te leveren. Sindsdien schijnt men aan het afwerken der ves-
te niet veel energie aan den dag te hebben gelegd want toen een
sterke Fransche macht in 1782 het beleg voor Brimstone Hill
sloeg waren de verdedigingswerken nog niet gereed.

Dit beleg begon al heel ongelukkig omdat tengevolge van de
onder de kolonisten heerschende ontevredenheid tegen het gou-
vernement de vijand aan den voet van den heuvel 8 vier-en-twin-
tig ponders met 6.000 bijbehoorende kogels vond benevens 2 der-
tien-inch mortieren en 1.500 bommen, voor welker vervoer naar
boven (zij waren kortgeleden uit Engeland ontvangen) de bevol-
king weigerde de benoodigde slaven te leveren. Dit feit gevoegd
bij een totaal gebrek aan gereedschap om batterijen op te werpen
maakte de positie van den commandeerenden generaal Fraser
reeds dadelijk uiterst moeilijk.

Die tegenwerking van de bevolking had haar grond in de, op
zijn zachtst gezegd, ruwe behandeling van de zijde van admiraal
Rodney, die bij de verwoesting van het naburige Nederlandsche
eiland St. Eustatius (3 Febr. 1781) Britsche schepen en goederen
confisceerde en behandelde alsof het Nederlandsche waren *). Wel
werd Rodney bij een proces hem door de kooplieden van St. Kitts
aangedaan veroordeeld het grootste deel hunner verliezen te ver-
goeden en werd in het House of Commons de regeering over de on-
gehoorde strengheid des admiraals geinterpelleerd maar daarme-
de was de wrok niet verdwenen, ja, men had op het eiland zelfs
een Fransch-Amerikaansche partij, die van haar republikeinsche
neigingen geen geheim maakte en nota bene sympathiek stond
tegenover de tegen Engeland opgestane Amerikaansche koloniën.

Nadat Rodney in het einde van 1781 naar Engeland terugge-
keerd was veroverde de Fransche markies de Bouillé St. Eustatius
weer op de Engelschen door ongemerkt aan den anderen kant van
het eiland te landen en het garnizoen te verrassen.

*) Voor hen, die meer over die verwoesting van St. Eustatius wen-
schen te lezen, wordt hierbij verwezen naar Prof. Knappert's „Geschie-
denis van de Nederlandsche Bovenwindsche Eilanden in de 18de
eeuw", Mart. Nijhoff, 1932 en naar diens artikelen in de W.I.G., Jaar-
gangen 1931 en '32.
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Ongeveer terzelfder tijd had de Fransche admiraal Graaf de
Grasse een aanval op Barbados in den zin, maar na met veel te-
genwind gekampt te hebben, besloot hij koers te zetten naar St.
Kitts ,den ouden twistappel tusschen Engeland en Frankrijk.

Met negen-en-twintig schepen en landingstroepen onder de
Bouillé kwam de Grasse op 11 Januari 1782 voor St. Kitts aan en
onmiddellijk werd tegen Brimstone Hill opgerukt. Na bij een ver-
kenning den indruk gekregen te hebben dat de vesting op den heu-
vel zeer sterk was, waarbij de Bouillé niet vermoeden kon dat de
verdedigingswerken nog onvoltooid waren, noch dat het garni-
zoen zwak en niet voldoende van proviand en munitie voorzien
was, zette hij het beleg met zooveel energie in dat binnen veertien
dagen na het opwerpen der eerste batterijen de vesting uit meer
dan dertig kanonnen en mortieren van verschillende kanten on-
der vuur genomen kon worden en het effect van deze moorddadi-
ge kannonnade deed zich spoedig gevoelen.

De Fransche belegeringstroepen, 8.000 man sterk en uitstekend
gedrild, hadden veel zware artillerie; het garnizoen van Brimstone
Hill telde 600 koppen, waarbij nog een 350 van de landelijke mili-
tie onder commando van den gouverneur Shirley kwamen en een
handjevol zeelieden en negers, totaal een 1000 man. Het heette
dat met een bezetting van 2000 man de vesting onneembaar was,
d.w.z. zoolang de voorraden duurden, maar het is duidelijk, dat de
Franschen zoozeer in het voordeel waren dat het beleg niet van
langen duur kon zijn.

Wel waren de hellingen steil genoeg om weinig manschappen in
staat te stellen een stormaanval te keeren, maar werken en ge-
bouwen op den top konden geen zware kanonnade verdragen ter-
wijl het onbestreden bezit van het omliggende land het den vijand
mogelijk maakte zich te nestelen waar hij verkoos.

Intusschen was de Britsche admiraal Sir Samuel Hood met
twee-en-twintig schepen uit Barbados op het naburige Antigua
aangekomen om 600 man onder generaal Prescott aan boord te
nemen en den 24sten Januari verscheen hij voor St. Kitts waar hij
de Grasse voor de hoofdstad op de reede vond liggen.

Met het plan om dadelijk slag te leveren verliet de Grasse zijn
ankerplaats en stevende zuidwaarts waar hij dacht dat Hood hem
opwachtte, maar met een van veel zeemanschap getuigende ma-
noeuvre slaagde deze er in zich tusschen de Franschen en het ei-
land te dringen zoodat hij op zijn beurt dicht bij den wal kon an-
keren. In drie hierop volgende gevechten slaagde de Grasse er
niet in zijn tegenstander van diens ligplaats te verdrijven en na
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meer dan duizend gewonden naar St. Eustatius geëvacueerd te
hebben besloot hij buiten te blijven kruisen om zijn tegenstander
in het oog te kunnen houden. Vier-en-twintig treffers hadden
zware schade aan zijn vlaggeschip toegebracht, de „Ville de Paris",
een schip van 110 stukken geschut en 1300 man bezetting, gift van
de stad Parijs aan Lodewijk XV, en dat, naar men zei, ruim vier
millioen francs gekost had; een voor dien tijd fabelachtig bedrag.

Na zijn landingstroepen ontscheept te hebben rukte Prescott
langs de kust naar de belegerde veste op waardoor een eigenaar-
dige situatie ontstond nl. Fraser en Shirley met duizend man op
Brimstone Hill belegerd door de Bouillé met achtduizend, diens
achterhoede door Prescott's zeshonderd bedreigd, die op zijn beurt
op Hood's eskader van twintig schepen steunde, dat echter niet
veel kon doen door de bedreiging van de Grasse's drie-en-dertig
schepen.

Daar de Bouillé hem vierduizend man tegemoet zond kon Pres-
cott weinig uitrichten en ook omdat Fraser met een dapperheid,
door omstandigheden helaas volstrekt niet gerechtvaardigd, ver-
klaarde in staat te zijn Brimstone Hill zonder hulp te kunnen
verdedigen embarkeerde Prescott weder.

Tien dagen later gaf Fraser noodsignalen, wat niet te verwon-
deren was, want de verdedigingswerken waren zwaar beschadigd,
het garnizoen aanzienlijk verminderd terwijl de vijand eiken dag
dichterbij kwam. Bijna een maand hadden drie-en-twintig groote
kanonnen en vier-en-twintig mortieren hun vuur geconcentreerd
op een plek van nog geen tweehonderd meter in doorsnee.

Te vergeefs trachtte Hood een boodschap binnen de vesting te
krijgen ten einde den belegerden moed in te spreken en hen te be-
richten, dat de Bouillé bij Basseterre forten en magazijnen liet
springen wat slechts opgevat kon worden als een teeken dat deze
onkundig was van den toestand der belegerden en nu overwoog
het beleg op te heffen. Een dergelijke niet verwachte tegenstand
dwarsboomde de plannen der Franschen, die gedacht hadden St.
Kitts in korten tijd te kunnen nemen om dan dadelijk daarop naar
Cuba te gaan waar de Spaansche vloot op hen lag te wachten voor
een gecombineerden aanval op Jamaica en thans liepen door dat
langdurig oponthoud de plannen gevaar om de Britten geheel uit
de Antillen te verdrijven. Bovendien werd Rodney met nieuwe
schepen uit Engeland verwacht en diens samengaan met Hood
zou de rivale zeemachten op gelijken voet brengen. Als Brimstone
Hill het nog 10 dagen kon uithouden zou de geheele stand van za-
ken een keer nemen!
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Maar Hood kon geen communicatie met de belegerden verkrij-
gen al boden zich verscheidene malen vrijwilligers aan.

In den avond van den 12den Februari zagen de Franschen een
parlementair naar buiten komen en zoo verlangend was de Bouil-
lé naar een spoedig einde dat hij om 10 uur 's avonds zelf den heu-
vel beklom waar te middernacht de overgave geteekend werd.

Den volgenden morgen mochten de troepen met alle krijgseer
aftrekken, mocht Gouverneur Shirley naar zijn standplaats, het
eiland Antigua, terugkeeren en kreeg Fraser verlof naar Engeland
te gaan.

Men zegt dat de Bouillé, toen hij de kleine troep zag voorbij-
marcheeren, uitriep: „Ik had het een maand geleden moeten ne-
men!"

Het behoeft niet gezegd te worden dat indien betere voorberei-
dingen getroffen waren en de kanonnen, door de Franschen aan
den voet van den heuvel gevonden en door hen tegen de vesting
gebruikt, in handen van het garnizoen waren geweest, Brimstone
Hill het had kunnen uithouden tot aan Rodney's terugkomst.
Juist zes dagen na de overgave kwam Rodney met versterking
in de West-Indische wateren aan.

Na den val van Brimstone Hill was er voor Hood geen reden
meer om langer voor St. Kitts te blijven liggen. Zijn plicht was het
nu het smaldeel onbeschadigd te houden tot Rodney zou terugko-
men want dan zouden de gecombineerde machten hem in staat
stellen een slag met de Grasse aan te gaan. In den nacht van den
14den kapte hij de kabels, zeilde stil weg en in den vroegen mor-
gen toonden eenige witte plekken aan den horizont aan de Grasse
dat daar Hood's achterhoede verdween.

Ongeveer terzelfder tijd dat, eenige dagen later, Rodney en
Hood zich bij Barbados konden vereenigen, kwam de Grasse voor
Martinique aan waar hij met den meesten spoed zijn schepen ging
herstellen ten einde zich voor Havana bij de daar wachtende
Spaansche vloot te kunnen voegen voor den gezamenlijken aan-
val op Jamaica.

Maar hem was een ander lot beschoren want de bij St. Lucia op
den uitkijk gelegen hebbende Rodney viel hem bij het eilandje
Les Saintes (zuidelijk van Guadeloupe) aan, waarbij de Fransche
vloot geheel verslagen en de Grasse zelf gevangen genomen werd
(12 April 1782).

Voor Engeland, dat van zijn West-Indische koloniën nog maar
eenige eilanden over had, bleek Les Saintes verdragende gevolgen
te hebben. Engeland stond er in die dagen slecht voor want met

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:33PM
via free access



198 BRIMSTONE HILL

behulp van Frankrijk konden de opstandige Amerikaansche kolo-
nisten groote successen behalen, die ten slotte tot hun onafhanke-
lijkheid leidden, Ierland gaf moeilijkheden, de Spanjaarden vero-
verden Minorca en samen met de Franschen belegerden zij Gibral-
tar, terwijl in West-Indië de meeste eilanden in handen der Fran-
schen gevallen waren en ten slotte lag in Cuba een krachtige
Spaansche vloot op de Grasse te wachten. Als deze beide vloten
zich zouden kunnen vereenigen zouden zij zestig linieschepen tel-
len, met landingstroepen aan boord, dus een voor de Engelschen
te groote overmacht.

Kleine oorzaken kunnen groote gevolgen hebben en ofschoon
het niet te bewijzen is dat de volharding der belegerden op Brim-
stone Hill het keerpunt voor Engeland beteekende, zoo kan toch
met zekerheid aangenomen worden dat zonder dien taaien weer-
stand de Bouülé niet een maand zou zijn opgehouden, een maand,
die Rodney in staat stelde ter hulp te snellen vóórdat de Grasse
zijn schepen had kunnen herstellen, ja, zonder het beleg van
Brimstone Hill zou de Grasse in het geheel niets te herstellen heb-
ben, zou hij dus niet naar Martinique gegaan zijn en . . . . zou er
geen slag van 12 April hebben plaats gegrepen!

Het onmiddellijk gevolg van dezen zeeslag, die Frankrijk's zee-
macht in de West-Indische wateren knotte, was dat Engeland in
staat werd gesteld om de gestelde vredesvoorwaarden te verwer-
pen. Spanje nl. wilde geen vrede dan na overgave van Gibraltar en
Frankrijk stelde voor dat Engeland alle Indische bezittingen, met
uitzondering van Bengalen, zou afstaan (Green's „History of the
English People"). „Het had er naar uitgezien of Engeland's ster
voorgoed dreigde onder te gaan", zegt Froude, die terecht den
slag „England's Salamis" noemt.

Bij de Vrede van Versailles in 1783 kreeg Engeland bij zijn an-
dere West-Indische eilanden ook St. Kitts weder terug.

- In de volgende jaren werd Brimstone Hill krachtig versterkt,
maar geen aanval heeft het ooit meer te doorstaan gehad. De da-
gen van strijd waren voor dit „Gibraltar of the West Indies", zoo-
als het — wegens zijn gelijkenis — genoemd werd, voorgoed voor-
bij . Nog slechts eenmaal deden de kanonnen der vesting tegen een
vijand dienst, toen in Juni 1806 een Fransch eskader negen koop-
vaarders trachtte af te snijden, die daarop onder den wal be-
scherming zochten, waarna de vijand aftrok.

Een in 1805 door de Franschen met twaalf linieschepen onder-
nomen raid slaagde er in de meer zuidelijk gelegen hoofdstad Bas-
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seterre te bezetten en de inwoners voor £ 18.000 te brandschat-
ten, maar op Brimstone Hill zelf werd geen aanval gedaan. De
ongeschiktheid van den heuvel om de voornaamste plaats van het
eiland in omstandigheden gelijk deze te verdedigen is ook een der
redenen geweest om dezen defensieven post in 1853 op te heffen
toen bij het uitbreken van den Krim-oorlog (1853) hiervoor troe-
pen noodig waren. Toch duurde het nog tot '57 voordat het gehee-
le garnizoen teruggetrokken werd waarna men begon de kanon-
nen weg te nemen en houten gebouwen te verkoopen.
Een verhuren van den heuvel aan een naburig grondbezitter

had vele daden van vandalisme ten gevolge waarbij men het voor-
al gemunt had op de zware deuren en vensterkozijnen en langza-
merhand wischte opgroeiend houtgewas de sporen van oudere ge-
bouwen uit.

In 1902 nam het locale gouvernement het besluit de ruïne als
historisch monument te bewaren en sindsdien is het herstellen in
vollen gang, voor zoover als de middelen het toelaten. Men heeft
nu hoop voor elk emplacement een kanon te vinden, zoodat de
vesting er ongeveer als vroeger zal uitzien. Het herstelwerk heeft
de overblijfselen van vele gebouwen, waarvan men het bestaan
vergeten had, aan het licht gebracht o.a. een hospitaal en kazer-
nes waarvan, naar gezegd wordt, er juist een voltooid was toen de
vesting werd opgeheven.

Een zigzagweg leidt naar den heuveltop, die weer een drietal
afzonderlijke toppen heeft, en als men door de poort van het Prin-
ce of Wales bastion gegaan is, waarboven het jaartal 1793 prijkt,
komt men langs de ruïnes van cantine en administratiegebouw op
het excercitieterrein. Men is dan, op 650 voet hoogte, aan den voet
van Fort George, den citadel, die een 70 voet hooger ligt. Daar
heeft men, behalve het prachtige uitzicht op de omgeving, een
aardige kijk op de in een plooi tusschen twee toppen gelegen
„Hundred steps" (feitelijk 115 treden), die langs de officierskwar-
tieren naar de officiersmess leidden en naar de „Green Tank", het
drinkwater-reservoir. In den thans geheel gerestaureerden citadel
is een der kazematten met stoelen en tafels voor ververschingen
ingericht.

Het excercitieterrein, de „Parade Ground", weerklinkt niet
langer van rhythmisch gestamp van vele voeten, noch worden
hoornsignalen gehoord en de stilte op dezen uit een prachtige sub-
tropische omgeving oprijzenden heuvel wordt thans slechts on-
derbroken door het vroolijk gelach van pic-nic-partijen waarvoor
het hier een geliefd oord is. Buiten de vestingwerken tiert overal
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welig struikgewas met heerlijk geurend myrrhe. Aandoenlijk is een
bezoek aan het kleine kerkhof waar de opschriften op de zerken
vrijwel uitgewischt zijn. Het is niet raadzaam zich buiten de ge-
baande paden te begeven hoewel een bekijken van het kolossale
reservoir heel belangwekkend is. Het is in een kom met zwaar met-
selwerk aangelegd en kon voor vele maanden een overvloed van
drinkwater bevatten; ook de verschillende opvangreservoirs en
leidingen voor het regenwater — waarvan het garnizoen geheel
afhankelijk was — zijn een voortdurend onderwerp van belang-
stelling.

Gelukkig, dat het gouvernement van het eiland steeds doorgaat
met het restaureeren van dit historische plekje grond en stijgend
is het bezoek van inwoners van het eiland en van toeristen, die,
met de boot uit New-York aangekomen, niet nalaten deze merk-
waardige heuvelvesting te bezien.
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