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YOORBERIGT.

De Schrijver der volgende tafercelen van Finland en de
Finnen , een Rus , had voor een paar jaren gelegenheid, eene

reis door het Groot-Hertogdom te doen , en het schijnt , dat
hij zich daar lang genoeg heeft opgehouden, om het karak-
ter, de zeden en gewoonten der inwoners te leeren kennen en

de eigendommelijkheden van het belangrijke landje op te mer-
ken. Hetgene hij daar zag , kwam hem gewigtig genoeg voor ,

om zijnen landgenooten daarvan eene getrouwe beschrijving
te geven, welke zeer gunstig ontvangen werd, dewijl zij eene
naar de natuur geteekende schilderij ophangt van een land,
hetwelk uit hoofde van deszelfs ligging weinig bekend is.

Ofschoon het boekske welligt niet van alle gebreken vrij is,
bevat het echter toereikende schoonheden om voor den vriend
van landen- en volkenkunde eene onderhoudende en nuttige
lectuur op te leveren.



Met genoegen voldeed ik aan den wensch des uitgevers en
nam de vertaling op mij. Mogt de lezer het werkje niet

onvoldaan uit de hand leggen, dan zal ik mij voor mijne
moeite ruim beloond achten.

JD. BOMHtiJFJF, Mten.

Zutphen, 8. December, 1843.



I. HOOFDSTUK.

Oorspronkelijke bewoners. — Invoering van het Christendom.
Volkplantingen der Zweden. — Verdeeling van Finland.
— Taal. — Güstavüs Wasa. — Scheuring in de kerk.
— Geestelijke vereenigingen. —Pastoors. — Kerken.

Ji inland, hetwelk sints onheugelijke tijden een zelfstandig
rijk uitmaakte ,

kwam in de twaalfde eeuw aan Zweden , en
werd door den Zweedschen koning Johannes 111. tot een
groothertogdom verheven; de zegevierende wapenen van Peter
I. , van Elizabeth en eindelijk van Alexander I. vereenig-
dèn het met Rusland onder den naam van Groothertogdom
Finland (Stor-Furstendömet Finland). Reeds in de eerste
eeuw der Christelijke jaartelling spreekt Tacitüs van de Fin-
nen , die van oudsher in het noordelijke gedeelte van Europa
woonden en naburen van de Veneders {*) waren. Volgens
het gevoelen van Leibnitz en de nieuwste Zweedsche ge-
schiedschrijvers werden Zweden en Noorwegen door de Finnen
bevolkt en waren, indien men Hugo de Groot mag geloo-
ven, zelfs bewoners van het oude Denemarken. De talrijke
stammen der Finnen waren , gelijk men verzekert, tusschen
de Oostzee en de Ijszee, van het verste noorden in Europa
tot oostelijk naar Siberië , het Uralgebergte en den Wolga ver-

(*) De Venedi woonden aan den mond van den Weichsel.
1
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strooid. « Wij weten niet, » zegt Karamsin ,
« wanneer

zich de Finnen in Rusland nedergezet hebben; doch wij
kennen in deszelfs oostelijke en noordelijke deden geene an-
dere bewoners. Dit oude en talrijke volk , dat in Europa
en Azië eene aanmerkelijke uitgestrektheid gronds besloeg

,

had geene geschiedschrijvers en maakte zich noch door over-
winningen beroemd noch veroverde het ooit vreemde landen ;

in tegendeel, het stond altijd zijne eigene met goedwilligheidaf en
zocht slechts in de armoede zijne veiligheid. De Hunnen alleen
schijnen omtrent den aanvang onzer gewone tijdrekening om-
streeks het Uralgebergte en den Wolga door hen overweldigd
te zijn. Volgens de woorden van Tacitus hadden de Finnen
huizen , paarden noch wapenen , kleedden zich in dierenhuiden ,

leefden van allerlei kruiden en gewassen en zochten onder
gevlochtene horden beschutting tegen storm en onweders. In
de beschrijving

, welke Tacitus van die oude Finnen geeft,
herkent men ten deele ook nog de hedendaagsche. De wel-
sprekende Tacitus zegt: «Noch den toorn der Goden , noch
de roofzucht der menschen vreezende , hebben zij den zeld-
zaatnsten schat op aarde verworven, eene gelukkige onafhan-
kelijkheid van het lot. » De vrijheid der Finnen duurde tot
de twaalfde eeuw. In 1156—1157 onderwierp Erich IX. ,

de Heilige bijgenaamd ,
een gedeelte van de Finsche kust,

dat hij Nieuwland (Nylands-Lan) noemde, en hij vervolgde
de Finnen te vuur en te zwaard, om hen de Christelijke
godsdienstte doen omhelzen. In 1249 veroverde de Zweed-
sche regent Birger-Jarl het overige gedeelte van Finland
en voerde er het Christendom in.

De Finnen, bij welke het heidendom te diep ingeworteld
was , kantten zich langen tijd tegen de invoering van het
Christendom aan en er werd veel bloed vergoten, eer de
Zweedsche wapenen de hardnekkigheid van dit volk over-
wonnen. De ijverigste uitbreiders van de Christelijke leer
in Finland waren : Koning Erich de Heilige, de bisschop-
pen Thomas en Hendrik en de regent van Zweden Birgel-
Jarl, ook in de Russische jaarboeken bekend door den be-
roemden veldslag, dien hij Alexander Newskij leverde. De
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jaarboeken spreken met afgrijzen van de vreeselijke folterin-
gen, welke de verlichters der oude Finnen verduurd hebben,
inzonderheid bisschop Hendrik , aan wiens godvruchtig leven
een gewelddadige dood een einde maakte. Hij werd op den
weg naar Kyuleholm tusschen Abo en Björneborg door den
Finschen edelman Lalli vermoord. Na de volvoering des
moords, wilde deze een' ring van Hendriks vinger trekken,
en om te gemakkelijker zijn doel te bereiken , hieuw hij den
vermoorde den vinger af. Hij bleef echter niet in het bezit
van het kleinood , want hij verloor hem aanstonds in de sneeuw
en eerst in de lente , toen de sneeuw dooide , werd hij we-
dergevonden. De overlevering zegt, dat de moordenaar den
hoed des bisschops medegenomen en lang daarmede gepronkt
heeft: hierop zinspeelt zelfs een volkslied, hetwelk door de
Finnen dikwijls op hunne eentoonige wijze gezongen wordt.
De hoed en ring van den bisschop Hendrik maken nog tot
op den huidigen dag het wapen van het Abosche Consistorie
(Dom Kapitell) uit.

De bisschop Hendrik werd , even als alle groote mannen,
gedurende zijn leven niet overeenkomstig zijne daden geschat;
maar na zijn' dood kwamen de Finnen tot beter inzigt en
erkenden in den man , dien zij miskend en mishandeld had-
den ,

den verlichter van hun verstand , welke de nevelen des
bijgeloofs en der onwetendheid verdreven en het Finsche volk
met de stralen der heilbrengende Christelijke leer beschenen
had. In het jaar 1200 werd het ligchaam van den heiligen
Hendrik met groote staatsie in de domkerk van Abo geplaatst,
van waar het, zoo als Rühs verzekert, in 1420 door den
Russischen veldmaarschalk den vorst Golitzün naar Petersburg
werd overgebragt: doch voor het laatste ontbreken de bewij-
zen , het is eene bewering, welke door niets en door niemand
met eenigen grond bevestigd wordt.

Birger-Jarl bevolkte na de verovering van het overige ge-
deelte des lands in het jaar 1249 het kerspel Birkala met
Zweedsche landverhuizers, van welke omstreeks het jaar 1300
zich vele aan den noordoostelijken oever der Bothnische golf
(Oost-Bothniè) nederzetteden, waar hun door koning Magnus
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het regt werd toegestaan, om de Laplanders te onderwerpen,
en zich van hunnen koophandel meester te maken. Hiervan
schrijft men den oorsprong der Zweedsche volksplantingen
in het gouvernement Wasa toe; doch andere zijn van mee-
ning, dat derijke visscherij in den Bothnischen zeeboezem , zelfs
nog later dan het jaar 1292, vele Birkalers naar Oost-Bothnië
gelokt heeft. Voor het overige kan men aannemen, dat de vesti-
ging der Zweden in Oost-Bothnië vroeger heeft plaats gehad ,

dan die der Birkalers ; want de Zweden konden regtstreeks
over Quarken zich derwaarts begeven. Het getal der Birka-
lasdie volkplanters kan ook niet groot zijn ; doch de Zweden
hadden in het begin der 14de eeuw in het gouvernement
Wasa reeds twee kerspels bevolkt: Mustasparo en Pedersöre ,

en in het jaar 1348 bewoonden zij ook het derde : Narpis.
Sommigen beweren , dat na de vereeniging van Finland met
Zweden de Zv/ecdsche vorsten, om hunne heerschappij zoo
wel als het Christendom in het onlangs veroverde Finland te
bevestigen , Oost-Bothnië met Zweedsche landverhuizers be-
volkt hebben. De verhuizing der Zweden naar de Finland-
sche oevers droeg in der daad niet weinig bij, om al de
overblijfselen van het heidendom onder de Finnen uit te roei-
jen, en legde den grondslag tot de verlichting, die later over
het land is aangebroken. Voor en tot aan de invoering der
stoomvaart (1836) was deze gansche streek, ofschoon op zulk
een' geringen afstand van Petersburg , in Rusland echter zeer
weinig bekend, en men had hier de donkerste en vreemdste
begrippen van hetzelve ; nu verscheen het voor Finland zoo
weldadige jaar 1836, en gansche drommen van nieuwsgieri-
gen voeren over de baren van den Finlandschen zeeboezem.
Alles stroomde naar het middelpunt der Finsche nijverheid
zamen, het schilderachtige Helsingfors, en de schoonheden van
Finland, die zoo lang onbekend waren gebleven , begonnen
door het eigenaardige en oorspronkelijke

, dat haar kenmerk-
te , de Petersburger gasten te betooveren.

Finland , in de taal des lands Suomi geheeten , werd na
zijne vereeniging met Rusland in het oude en nieuwe ver-
dedd. Beide deelep zijn door godsdienst en gelijke regten
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vereenigd, doch vertoonen een in het oog loopend verschil
in de zeden en gebruiken van hunne bewoners.

Ten aanzien van het burgerlijk bestuur is Finland sedert
het jaar 1831 in 8 gouvernementen verdeeld : Abo-Björne-
horg, Wiborg, Wasa, Uleaborg, Tawastehus, Nyland, Ku-
opio en St. Michiel.

Bij de verdeeling van Finland in gouvernementen hebben
de Finnen intusschen de zelfde regten behouden , die zij onder
de heerschappij van Zweden genoten. De hoofdbevolking van
Finland bestaat uit de eigenlijke Finnen of Finlanders. De
Zweedsche volkplanters bewonen een groot gedeelte van het
Nylandsche gouvernement, de Alandsche eilanden en de noord-
oostelijke kust van de Bothnische golf.

Russen wonen enkel in de steden , waar zij van den koop-
handel leven. Hun getal is in Helsingfors en in het gouver-
nement Wiborg vrij aanzienlijk : daar hebben zij zich na de
vereeniging van Finland met Rusland , namelijk in het jaar
1809 , met der woon gevestigd.

Doch ook reeds vroeger waren tusschen Petersburg en
Wiborg in het kerspel Mol een paar dorpen door Russen be-
woond , welke zich aldaar in 1710 nederzetteden. Na de
onderwerping van Wiborg bevolkte de eerste Russische comman-
dant te Wiborg , Tschernüschew , deze dorpen met Russen.
Buitendien wonen in Finland ook afstammelingen van Oud-
Germaansche en Deensche stammen; zij zijn in de steden
van het gouvernement Wiborg zeer talrijk, waar zij sedert
de unie van Calmar en de tijden van Albert van Meckelen-
burg vaste woonplaatsen gekregen hebben. Eindelijk bestaat
een gedeelte der Finlandsche bevolking uit Heidens (*), welke
in verscheidene gouvernementen verstrooid zijn.

Het geheele getal zielen in Finland bedraagt 1,400,000.
De heerschende taal in Finland is de Zweedsche , waarvan
men zich in alle geschriften , in de scholen en over het alge-
meen in de steden bedient. Zij is bij eene schoone en juiste
uitspraak aangenaam voor het gehoor

, en voor hem , welke

(*) Zigeuners, Bohémiens, Gypsies.
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het Duitsch verstaat, niet moeijelijk te leercn ; daarentegen
is de Finsche tongval onbeschaafd, ruw en voor een fijn
gehoor zeer wanluidend. De zuivere uitspraak der Finnen
wordt slechts nog in het binnenste gedeelte des lands aange-
troffen ; op alle andere plaatsen , vooral in de streken langs
de kusten , is zij bij de vermenging met de Zweedsche aan-
merkelijk in hare vormen veranderd en daardoor grootelijks
verbasterd. De Finsche liederen zijn melodieus ; doch alle,
zelfs de vrolijkste niet uitgezonderd, verwekken bij den hoor-
der eene sombere gewaarwording ; zij missen die ongedwon-
gene opgeruimdheid , dat leven , waardoor zich onze Russische
volksliederen kenmerken.

De Finnen belijden de Luthersche godsdienst; doch voor
de regering van Güstavus Wasa was in Finland de Roomsch-
Catholijke de heerschende. Onder het knellende juk der pau-
sen waren de Finnen verre Van gelukkig.

De Catholijke tijden zijn in de geschiedenis van Finland
de treurigste dagen. Nog op den huidigen dag vindt men
hier in Yelo kerken en kloosters de sporen van die tijden :

verborgene onderaardsche gewelven , waar de dweepzucht der
geestelijke heeren hare schuldelooze offers martelde , die hun
leven moesten eindigen , indien zij slechts het geringste doel
verrieden , om zich tegen hunne overheersching aan te kanten.
Met de troonsbeklimming van Güstavus Wasa verdwijnt het
Catholicismus; door de wilskracht van dezen koning, werd
de leer van Luther in Finland verbreid , en hij zelf verdeelde
in 1554 de Finlandsche kerk in de bisdommen Abo en Wi-
borg

,
terwijl hij de steden van den zelfden naam tot den zetel

der bisschoppen verhief.
Door het verdrijven der Catholijken en het invoeren der

Luthersche godsdienst redde Güstavus Wasa het land van
duizend rampen , die het bedreigden, en deze daad verwierf
hem een' onsterfelijken roem , die nimmer uit de jaarboe-
ken van het dankbare Finland gewischt zullen worden. Reeds
in zijne jeugd toonde zich deze vorst een held en werd de
redder van zijn vaderland , dat hij van het juk van Chris-
tiern 11. bevrijdde, toen deze geheel Zweden en Finland
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met zijne aanhangers overstroomd had. Güstavus Wasa was
nog meer dan groot. Het tijdperk zijner regering is do over-
gang van Zweden's en Finland's ongeluk tot de welvaart
dezer streken. Güstavus 11. deed veel voor deze landen :

hij verlichte en verhief zijn vaderland, en bragt het zoo ver ,

dat het met de gelijktijdige beschaving van Europa wedijve-
ren kon ; doch al zijne verdiensten omtrent hetzelve kunnen
met die van Güstavus Wasa op verre na niet vergeleken
worden. De namen van Christina en Karel XII. , hoe
beroemd hunne regeringen door luisterrijke daden ook mogen
wezen , staan in de geschiedenis van de weldoeners der natie
altijd verre beneden den naam van Güstavus Wasa , wien
zijne nakomelingen steeds vlekkeloos van geslacht tot geslacht
zullen overbrengen.

Toen Wiborg na den vrede van Wiborg, Nystad en Rus-
land werd ingelijfd , verlegde men het Wiborger Bisdom
naar Borgo , waar het zich nog thans bevindt , zoo dat ook
tegenwoordig de Finlandsche kerk in twee bisdommen gesplitst
is , dat van Abo en Wiborg, die onder het opzigt van den
bisschop en van het domkapittel staan. Onder de Finnen
treft men geene godsdienstige partijen aan

,
en geene enkele

sekte , die van het heerschende geloof afwijkt, met uitzon-
dering van de aanhangers des ouden Testaments , welke
afzonderlijke gemeenten vormen , en in vrije uren tot gods-
dienstoefening zamenkomen ,

waarbij zij hunne van den geest
der oude leer doordrongene gebeden opzeggen en psalmen
zingen. Het talrijkste zijn deze gemeenten in Oost-Bothnië
en ten deele ook in het gouvernement Abo. De Finlandsche
kerk wordt bestuurd naar het kerkelijk wetboek, dat Karel
XI. in het jaar 1686 heeft uitgegeven; dewijl dit echter
thans verouderd is , werd in de laatste tijden te Abo een com-
mitté opgerigt, om een nieuw wetboek te ontwerpen , dat
aan de verlichting en de behoeften van het tegenwoordige
beantwoordt; buitendien zijn er te Abo drie genootschappen
opgerigt, om eene nieuwe aanleiding tot de godsdienst, een'
nieuwen chatechismus en een Finlandsch gezangboek uit te
geven. De Heilige Schrift is in het jaar 1642 volledig in de
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Finlandsche taal oYergebragt en uitgegeven. Te Abo bestaat ook
nog een Evangelisch genootschap , hetwelk ten doel heeft, om
nuttige en leerrijke boeken onder het volk te verspreiden.

De bisdommen zijn verdeeld in proostschappen, die elk
onder het toezigt van een' proost staan, welke tevens de hoofd-
prediker van het kerspel is. De geestelijke stand is zeer
talrijk. ledere eparchie telt over het algemeen 250 predikan-
ten , 200 kosters en 300 kerkedienaren. In de districts-
vlekken ontvangen alle geestelijke personen halve bezolding in
eene bepaalde menigte voortbrengselen des lands , in de steden
echter in geld,

De meeste Finlandsche kerken zijn in de Roomsch-Catho-
lijke tijden gebouwd, hierom dragen zij meestal den stempel
der oudheid en het kenmerk van eenen bouwtrant, die zich
in onze oogen zeer treemd voordoet. Bijna in alle steden
zijn de kerken van steen; doch op het land vindt men er
vele van hout. Het getal kerken in Finland bedraagt om-
streeks 600 ; hieronder zijn twee Domkerken , eene te Abo,
de andere te Borgo.

Het hoofd der Finlandsche kerk is de keizer van Rusland.
Hij kiest de bisschoppen en predikanten voor de hoofdker-
spels uit het getal der voorgestelde candidaten; de predikanten
der overige kerspels worden door de gemeenten zelven ge-
kozen.



11. HOOFDSTIJK.

De grond van Finland. — Algemeen karakter van het zui-
den van Finland. — Postwegen. — Raioki. — Hooge
ouderdom, welke de Finnen bereiken. — Feestmalen.
— Wagens. — Het dagboek. — Postpaarden. — Kras-
noje Selo.

Finland, hetwelk door de rivier Sestra (Raioki) van Rus-
land en door de rivier Torneo van Zweden wordt geschei-
den , beslaat eene ruimte van 6,780 vierkante mijlen.

De grond van Finland bestaat hoofdzakelijk uit graniet-
blokken , welke ten deele bloot, ten deele met dikke bos-
schen overdekt zijn. Nu eens is hij onder de aangeslibde
aardlagen verborgen , dan weder vertoont zijne eeuwige reu-
zenkracht zich dreigend boven denzelven, als wilde zij boven den
koenen reiziger heenstorten, welke zich in de bogten der
granietrotsen gewaagd heeft, tusschen welke het grootste
gedeelte van den kustweg heenloopt. Het algemeene voor-
komen van het zuidelijke gedeelte van Finland kenmerkt
zich door buitengewoon groote keisteenen , die zich nu eens
trotsch aan de zijde der granietmassen verheffen ,

dan weder
diep naar beneden aan haren voet liggen, en , door den
tijd overwonnen , in fijn kwarts afbrokkelen. Zij zijn het,
welke de gevoelens der geologen omtrent eene van lieverlede
volgende vorming der aardkorst als onbetwistbare daadzaken
bevestigen. Het wilde en eigenaardige der Finlandsche natuur
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is verschrikkelijk ! Het oog van den natuuronderzoeker vindt
hier een ruim veld voor zijne beschouwing.

Wie voor de eerste maal door Finland reist, zal het
ongetwijfeld voor eene gezigtsbcgoocheling houden , wanneer
hij op de reusachtige granietmassen die digte en donkere
pijnbosschen aanschouwt ; wie zich aan het eigendommelijke
van de Finlandsche natuur nog niet gewend heeft , voor
hem is de eerste indruk voorzeker iets onverklaarbaars. Op
vele plaatsen vormen de keisteenen, welke ten gevolge van
aardschokken van de granietmassen zijn nedergestort, gehccle
bergen, of zij strekken zich in eene onafgebrokene keten
uit , en geven aan de landstreken een eigenaardig schilder-
achtig aanzien. De wegen in Finland zijn een merkwaardig
voortbrengsel van menschelijke kunst. De geest en de wil
van den mensch kent geene beletselen. Dat de volharding
van beide ook de stugste natuur overwint, blijkt in de Fin-
landsche wegen , die zich een' Europeschen roem verworven
hebben.

De geheele oppervlakte van Finland , inzonderheid de
noordoostelijke kust der Bothnische golf, Oost-Bothnië ge-
naamd , is van eene groote menigte rivieren en meiren door-
sneden ; de eerste onderscheiden zich door een' snellen loop,
gelijk ook door vele watervallen , welke over den oneffen'
rotsgrond heenbruisen. Het geruisch der watervallen hoort
men op een' aanmerkelijken afstand ,

en daarom gaat eene
reis door Oud-Bothnië gestadig van dit eentoonige slaap-
wekkende geraas verzeld.

In het zuidelijke gedeelte van Finland doen de voorjaars-
wateren eene menigte van beken ontstaan: hiervan bedie-
nen zich de Finnen tot het bouwen van watermolens, die
men hier in eene verbazende menigte aantreft.

De wegen zijn, indien men enkele streken uitzondert, in
gansch Finland voortreffelijk ; zij worden bijzonder wel on-
derhouden en verdienen ten volle dien uitbundigen lof, welke
van alle kanten daaraan toegezwaaid wordt. Nergens kan
men welligt veiliger en aangenamer over land reizen dan
in Finland. De oppervlakte van den weg is zoo effen
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als een spiegel, en ofschoon hij in Nieuw-Finland over on-
afgebrokene ketens van steile bergen loopt

, is hij echter
daar zelfs zoo effen en in zoo goeden staat, dat al deze
natuurlijke bogten en oneffenheden niet den geringsten
invloed hebben op de snelheid , het gemak en de veiligheid
der reis. Hier was de natuur zelve de ingenieur. De
aardbodem is zoo hecht en vast , dat er door het veelvul-
dige rijden nergens gaten of oneffenheden ontstaan ; en mogt
dit op enkele plaatsen nu en dan gebeuren , dan ligt reeds
aan beide zijden het noodige zand ter herstelling gereed,
zoo dat er zelden iets van belang aan de wegen te doen
valt. Dit zand heeft de natuur zelve bereid : het vormt
geheele bergen van verschillende steensoorten , welke de
tijd in fijn kwarts veranderd heeft. Op deze wijze kost
het verbrijzelen der steenen tot het aanleggen van wegen ,

dat elders met zoo veel moeite en geld gepaard is , in
Finland noch het eene noch het andere.

Alle wegen in Finland zijn in zekere afstanden verdeeld ,

welke de bewoners der dorpen behoorlijk in orde moeten
houden. leder opziener is verpligt, om in elk jaargetijde
dat gedeelte van den weg , hetwelk aan zijne zorg is toever-
trouwd , onverwijld te laten herstellen ; daarom heeft de wed-
ijver onder de opzieners, misschien ook wel hunne vrees
voor straf, de wegen overal verbeterd.

Naauwelijks is men de Finlandsche-Russische grenzen over,
of men ondervindt reeds al de genoegens van eene reis in
Finland. Een verbazend contrast! Wie in Finland ge-
reisd heeft, is daarvan getuige geweest. Ja

, welk eene aan-
gename gewaarwording bespeurt men , zoo dra men den grens-
paal voorbij rijdt, welke treurig en eenzaam op een' steilen,
met groote keijen bedekten berg staat en bij den reiziger
een onwillekeurig medelijden opwekt. Met den weg veran-
dert de geheele landstreek, en — hetzij onze levendige ver-
beelding ons zulks doet voorkomen, of hetzij dit werkelijk
zoo is — zelfs de lucht schijnt geheel anders te worden :

zij brengt een' nieuwen, aangenamen indruk voort. Heeft
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dan wezenlijk in Finland alles iets eigendommelijks ? Is ook
de lucht aan eene bijzondere natuurwet onderworpen? Mis-
schien ! Doch het is waarschijnlijker

, dat hier de verbeel-
ding mede in het spel komt.

Er zijn menschen, die , zoo dra zij de grenzen van Finland
achter den rug hebben , over den liefelijken geur der lucht ver-
baasd stonden en daarbij beweerden, dat zij haren heilzamen in-
vloed aanstonds op den mensch uitoefent; daarentegen hebben
anderen na een verblijf van eenigen tijd in Finland verzekerd,
dat de lucht aldaar de ontwikkeling van chronische ziekten begun-
stigt. Dit is bezijden de waarheid. Tallooze ondervindingen
hebben geleerd, dat het klimaat in Finland over het algemeen
gezond is en geenszins de ontwikkeling van ziekten bevordert;
in tegendeel het geneest die vaak in den grond.

De gunstige gesteldheid van het luchtsgestel aldaar blijkt het
overtuigendst uit het gezonde voorkomen en uit den hoogen ou-
derdom , welken de Finnen bereiken. Bij de volkstelling van
het jaar 1838 vond men dat 180 menschen (dus van 7743 één)
den ouderdom van 90 tot 100 jaren bereikt hadden; onder deze
waren 120 vrouwen en 60 mannen. Dit lange leven zal ook
wel een gevolg zijn van de matigheid hunner leefwijze en van
menigerlei bijkomende omstandigheden afhangen: dat intusschen
de luchtsgesteldheid hierbij haren invloed doet gelden, zal wel
door niemand ontkend worden. Het gunstigste voor het berei-
ken van een' hoogen ouderdom is het gouvernement Uleaborg,
waar van 4170 een den ouderdom van 100 jaren bereikt heeft;
het ongunstigste daarentegen is Kuopio, waar slechts een van
25,720 zoo oud wordt. In Finland is het geene zeldzaamheid,
dat overgrootvaders op de bruiloft hunner achterkleinkinderen
dansen. — De Finlander wordt zelden gebrekkelijk, en niet
tegenstaande zijne hoogen jaren blijft hij frisch en gezond.

De stations zijn op alle wegen in Finland niet verre van
elkander verwijderd ; een afstand van 22 wersten (*) is de
grootste, hoewel men die zelden aantreft. Gemeenlijk zijn
het afstanden van 13—15 ,

dikwijlszelfs van slechts 8 wersten.

(*) 20 uren gaans bedragen 1041/* werst.
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De postpaarden zijn sterk en loopen in een' goeden draf. De
gewone Finlandsche paarden zijn klein van gestalte , van eene
vale of vosroode kleur en grijze manen. Degene

, die met
postrijtuig reist, en weinig pakkaadje heeft, neemt slechts
één paard en komt op die wijze van station tot station zeer
snel voort. Met zulk een eenspan legt men gewoonlijk 12
wersten in een uur af. Voor groote zware rijtuigen zijn de
wegen in Finland niet zeer geschikt, dewijl zij over het
algemeen smal zijn, zoo dat drie- of vierspannen elkander
zelden voorbij rijden

_.

zonder dat er ongelukken plaats hebben.
De Finlandsche stations worden «herbergen» genoemd.

De postmeester , die tevens de waard in het logement is ,

heet de «herbergier. » Tot omstreeks Wiborg zijn de meeste
dezer herbergiers Russen ; doch verder op zijn het Zweden
en Finnen. leder waard eener herberg moet levensmiddelen
van den voorraad des dorps voor de reizigers gereed hebben
en voor een' door de regering bepaalden zeer matigen prijs
geven. In Nieuw-Finland, in de nabijheid der steden, vindt
men in elke herberg een goed middagmaal

, zelfs onderschei-
dene wijnen , en alles goedkoop , voortreffelijk en zindelijk.
De properheid der vertrekken , die voor de reizigers bestemd
zijn, gaat alle geloof te boven : de floer is volgens lands
gebruik met fijne dennetakjes bestrooid en nergens is daarop
het geringste vlekje te bespeuren. Alle herbergen in Finland
zijn van hout en naar één en het zelfde plan opgetrokken,
met uitzondering van eenige weinige in Nieuw-Finland , welke
in de jongste tijden en wel in een' eigenaardig schoonen
stijl gebouwd zijn.

Voor de reizigers komt in elke herberg alle week uit de
aangewezene dorpen het bepaalde getal paarden en rijtuigen (of
sleden) en de noodige postillons. Behalve de gereed staande
paarden bevinden er zich voor elke herberg nog eenige als
reserve in de naaste dorpen, terwijl ook nog de herbergier
zelf het regt heeft, om twee paarden te houden :op deze
wijze ondervindt de reiziger nooit eenige vertraging. Tot
Wiborg hebben de wagens aan de herbergen meestal vier
wielen , doch zij zijn kleiner dan onze Russische, zoo dat
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men er bij weinig pakkaadjc slechts één paard voorspant.
Van Wiborg af beginnen de tweeraderige rijtuigen (Karra) :

zij zijn niet overal op de zelfde wijze ingerigt, en niet zoo
dikwijls goed als slecht. In de wagens der bemiddelde Fin-
nen vindt men eene zitbank met eene leuning: legt men er
een' stroozak of kussen op, dan rijdt men vrij goed. De
wagens der armere lieden daarentegen zijn erbarmelijke rom-
melkassen , waarin de arme reiziger zoodanig heen en weer
gehotst wordt , dat hij het dikwijls niet langer kan uithou-
den en zich liever te voet naar de volgende station begeeft.
Deze wagens bestaan uit eene onoverdekte planken kast zon-
der rugwand , die op de assen ligt en bij het aanspannen
aanmerkelijk naar de opene achterzijde overhelft. In deze kast
werpt men ecnig hooi, waarop zich nu de arme reiziger moet
nederzetten ; doch het duurt niet lang

, of het hooi is ver-
dwenen , en hij bevindt zich op de naakte planken, waarbij
hij tevens het uitzigt heeft, een' geduchten val te doen,
waarop hij steeds verdacht moet zijn

, wanneer het een' berg
opgaat; want dan hielt de kas nog veel meer over, de on-
gelukkige reiziger moet volgens de wetten der natuur langs
de planken afglijden , en — eindigt met eene buiteling. Hoe
zeer nu ook de ongelukkige te beklagen is , welke door de
omstandigheden gedoemd is, om in eene zoo prachtige equi-
page te rijden , zoo is echter het lot van den voerman nog
treuriger. De arme Finlander zet zich op de scherpe ribben
van zijnen wagen , en elke botsing veroorzaakt hem eene
schrikkelijke foltering. Men moet echter niet gelooven, dat
men hier zulke ellendige rijtuigen menigvuldig aantreft —

neen ,
zij zijn hoogst zeldzaam en worden slechts in de bin-

nenste gedeelten van het land aangetroffen , waar de grootste
armoede heerscht. Wanneer de Finlander slechts de geringste
middelen bezit, dan zal hij zich voorzeker een' behoorlijken
wagen en een goed paard aanschaffen. Hij zal zich menig
ander genot ontzeggen , om met zijn paard te kunnen pronken,
Dit is hunne aangeborene , algemeene hartstogt.

Des nachts ,
wanneer de voerlieden , door de inspanningen

van den dagvermoeid , uitrusten , worden de reizigers gemeen-
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lijk gereden door knapen van 8 tot 10 jaar , en wel met
groote snelheid en zonder het minste gevaar.

Van de Finlandsche grenzen af bekomen de reizigers geene
postbriefjes meer voor de paarden ; in iedere herberg ligt een
dagboek (dag-bok) ,

waarin de reiziger zijn' naam , stand en
het aantal paarden opteekent, gelijk ook klagten over langzaam
rijden , of andere wederwaardigheden , die hem strijdig met
de verordeningen op weg bejegend zijn. Deze boeken worden
door de plaatselijke besturen afgegeven en elke maand tegen
nieuwe verwisseld ; iedere klagt wordt dan oplettend gadege-
slagen

, en de schuldige herbergier of postiljon streng gestraft.
Sedert de vereeniging van Finland met Rusland zijn de wet-
ten op de posterijen de zelfde gebleven, die zij onder de Zweed-
sche regering waren. Volgens deze wetten heeft de reiziger
het regt , om voor een' postwagen slechts één paard te ne-
men, indien zijne pakkaadje niet meer dan 10 Russische
puds (*) bedraagt. Heeft een passagier zich eigenmagtig
tegen een' voerman regt verschaft, dan is hij verpligt, eene
aanzienlijke boete te betalen.

Het getuig der paarden is in Finland hoogst zonderling :

het geheel bestaat uit cene eigenaardige soort van lederen
riem. Bij de rijke Finnen is het getuig wel is waar aan-
merkelijk beter ; doch in Oud-Finland is het over het alge-
meen zeer slecht. Het aanspannen gaat daarmede wel zeer
vlug, doch het breekt elk oogenblik of raakt in de war.
Tot het jaar 1840 rekende men voor postpaarden 6 koperen
kopekken (f) per werst; toen werden 2 zilveren kopekken
voor de werst bepaald. Uit steden rekent men tweemaal
zoo veel ; buitendien betaalt ieder reiziger voor den post-
wagen een' zilveren kopek per 10 wersten. Wanneer men
nu hierbij in aanmerking neemt, dat ieder het regt heeft,
met een eenspan te reizen, dan zal men moeten toestemmen,
dat het reizen in Finland voor personen alleen niet zeer
kostbaar is. Degene, welke op zijn gemak gesteld is, kan

(*) Drie jnids maken een cenlenaar.
(f) De koperen kopek bedraagt ongeveer % cent, 100 maken cci.

roebeL
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in elke Finlandsche stad voor 50—70 zilveren roebels eene
fraaije cabriolet koopen; en op die wijze is het een' ieder
mogelijk , voor geringe kosten en ongestoord door Finland
te reizen.

Op den Wiborgschen weg , 38 wersten van Petersburg,
vindt men de station Kyrelja te Krasnoje Selo , dat aan Zijne
Keizerlijke Hoogheid den Grootvorst Michael Pawlowitsch
toebehoort; dit is bijna de eenige plaats in Finland , waar
zich Russische boeren met der woon hebben neergezet. Van
Krasnoje Selo is de weg door geheel Finland nog aanmer-
merkelijk beter , dan van de grenzen tot die plaats. De
eerste Finlandsche stad op den Helsingforser weg is Wiborg —•

ongeveer 138 wersten van Petersburg.



111. HOOFDSTUK.

Wiborg. — De Wiborgers. — De vrouwen van Wiborg.
Openbare bals. — Openbare gebouwen. — Ruïnen.
— Overleveringen der inboorlingen. — Handel van Finland.
— De Finnen als zeevaarders. -— Schouwburgen, — Ge-
regtshof te Wiborg.

Wiborg, de residentie van het oude Carelië, en eene
der oudste steden van Finland, is niet groot, doch er
heerscht eene ongewone zindelijkheid , en eene zeldzame orde ;

zij ligt aan de Finlandsche golf, en bestaat uit de ves-
ting en de voorstad, welke door eene kleine tusschenruimte
van elkander zijn afgescheiden. Het getal inwoners van
beide deden bedraagt 6000.

De omstreken van Wiborg zijn ongemeen schilderachtig ;

op 21/, werst van de stad ligt het bekoorlijke landgoed van
den Baron Nicolai-Monrepos. Hier is de natuur verrukkelijk
schoon. Al degenen

, welke door Finland reizen , houden
het voor een' onvermijdelijken pligt, deze heerlijke plaats te
bezoeken, en ieder is verrukt daarvan.

De voorstad van Wiborg is vrij ruim, bebouwd met hou-
ten huizen en voor het grootste gedeelte door Russen be-
woond. Wanneer men uit de voorstad komt , vertoont zich
Wiborg's vesting in al hare schoonheid en pracht.

De ontzettende granietwanden, welke den stempel der eeu-
wen op het voorhoofd dragen

, blikken norsch en somber op
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den voorbijganger neder , terwijl men achter dezelve de wo-
ningen der vreedzame Wiborgers met bescheidenheid ziet ver-
rijzen.

De vesting wordt in den besten toestand gehouden; zin-
delijkheid en orde treffen den beschouwer bij elke schrede,
en overal bespeurt men de onvermoeibare zorg der regering.

De bewoners van Wiborg zijn voor het grootste gedeelte
afstammelingen van de landverhuizers uit het oude Denemar-
ken en Duitschland ; zij hebben zich van lieverlede aan de
zeden der Zweden en Finnen gewend, en vertoonen tegen-
woordig een vreemd mengsel in taal en in zeden. In één
woord , het zijn Duitschers op de Finsch-Zweedsche leest ge-
schoeid. Hun tongval is een bastaard-Duitsch, met eene menigte
Zweedsche woorden vermengd; hunne zeden hebben eveneens
eene Finlandsch-Zweedsche kleur aangenomen , en dus vormen
de Wiborgers een' bijzonderen volksstam met een geheel eigen-
dommdijk karakter, gansch verschillend van dat der naburige
Finnen of der Duitsche stammen, voor wier afstammelingen zij
gehouden worden. De Wiborgers zijn , even als alle Finlan-
ders, een goedhartig , dienstvaardig en eerlijk volk. Het heer-
schende kenmerk der stad , hetwelk bijna aan alle Finlandsche
steden eigen is, is ledigheid en doodsche stilte op de straten.
lemand op klaarlichten dag te ontmoeten — is eene zeldzaam-
heid. De Wiborgers leiden over het algemeen een zeer huis-
zittend leven. Een zonderling volkje ! En wat doen zij in
hunne huizen ? Hoe korten zij den tijd? De mannen verrigten
des morgens hunne bezigheden

, en zitten het overige gedeelte
van den dag in hunne kamers, en rooken uit hunne korte pijp-
jes , waarbij zij van tijd tot tijd links en regts spuwen — dit
is hunne gewoonte bij het rooken! De vrouwen zijn den gan-
schen morgen aan den haard en in de keuken bezig, daarna gaan
zij in een' hoek zitten en breijen kousen. Bijeenkomsten zijn
hier hoogst zeldzaam ; in den winter hebben zij nu en dan wel
is waar plaats

, maar eindigen steeds vroeg. De Wiborgers
zijn van nature phlegmatiek; wanneer zij over de straat gaan,
zien zij gestadig voor zich , alsof zij iets zoeken , misschien
wel uit OYergroote bescheidenheid. Het is in Wiborg (behalve
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in gezelschap) zeer moeijelijk, cene vrouw te zien; zij houden
het zelfs voor onvoegzaam , aan het raam te zitten — dat kan
zuiverheid van zeden genoemd worden!

Onder de Wiborgsche vrouwen vindt men er vele , die er
goed uitzien ,ja met regt den naam van schoon verdienen. In
de gezellige bijeenkomsten, die hier des winters tweemaal in
de maand plaats hebben, worden de blikken onwillekeurig nu
eens naar deze , dan naar gerie zijde getrokken —de eene is
al schooner dan de andere ! Zij zijn alle zeer zedig en be-
scheiden , de korte antwoorden »ja" en » neen" worden haar
slechts met moeite ontlokt: meestal zwijgen zij met een' be-
scheiden' grimlach op hare lippen. De dans is bij haar eene
hartstogtelijke uitspanning. Doch de walzer is in Wiborg

,

even als over het algemeen in geheel Finland , de meest ge-
liefkoosde dans. Is hij eens begonnen , dan laat zich het einde
niet berekenen: men huppelt en springt voort, en oud en jong
is in gestadige beweging.

In de herfst- en wintermaanden worden te Wiborg des zon-
dags in het zoogenaamde Societathus (gezelschapshuis) openbare
bals gegeven. Voor eene entree van twee papieren roebels (*)
heeft ieder vrijen toegang , en daarom is het op deze bals som-
wijlen zeer vol. Edellieden, handelaars en ambachtslieden
genieten hier gelijke regten. Het bal vangt om 7 uur aan en
eindigt te 11 uur ; voor niet heeft dan voorzeker geen enkele
zijn geld betaald, want ieder heeft zich in 't zweet gedanst en
keert huiswaarts — bij alle vermoeidheid in zijne ziel verheugd
over de ligchaamsoefening , die hem tot het naaste bal zal ver-
sterken. Zoodanig is hier het doel der openlijke danspartijen—

zuiver tot bevordering der gezondheid. Het Wiborgsche dansen
is een zweetdrijvend middel.

In de huishoudingen der Wiborgers bespeurt men niet de
minste weelde of verkwisting, doch in tegendeel eene spaar-
zaamheid , welke aan schraapzucht grenst. Te verregaande weelde
is eene ondeugd ; doch schraapzucht is ook geene deugd. De
bewoners van Nieuw-Finland zijn niet verkwistend ; doch

(*) De papieren roebel heeft eene waarde van iets meer dan een halve
Nederlandschc gulden.
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hunne middelen zijn zoo bekrompen, dat zij spaarzaam moe-
ten leven , willen zij iets voor ongunstige tijden overhouden.
Overeenkomstig zijne omstandigheden leven en geene schulden
maken is zeer prijswaardig. Bij de bewoners van Oud-
Finland is het geheel anders gesteld : armen vindt men onder
hen zeer weinig, en echter leven zij veel bekrompener en armoe-
diger dan de Nieuw-Finlandeis. — De huiden in de stad zijn
alle zeer oud , naar den smaak van vroegere lijden gebouwd
en meestal van steen. De stralen zijn naauw en zeer onre-
gelmatig ; doch zij worden ongemeen zindelijk gehouden : vsei-
nige zijn horizontaal, bijna alle loopen met natuurlijke kromten
en bogten. In de stad zijn twee marktplaatsen :de eene aan
het Petersburgscbe excerceerplein, de andere aan de helling
van een' berg. Beide zijn fraai geplaveid en met sierlijke ge-
bouwen omgeven; op de eerste ziet men de Luthersche kerk ,

op de tweede de domkerk voor de belijders van de orthodoxe
confessie. Buitendien is te Wiborg nog eene Finsche kerk en
cene Roomsch-Catholijke. De pater der laatste is een Domini-
caan ; zijn phgt vordert van hem, dat hij in Finland rondreist
en onder zijne geloofsgenooten , die meestal tot den militairen
stand behooren, de kerkelijke plegtigheden verrigt. Over het
algemeen is het getal der Roomsch-Catholijken in Finland zeer
gering.

Bezienswaardig zijn te Wiborg de ruïnen van het oude slot,
den getuige van alle gebeurtenissen, welke gedurende het lange
tijdsverloop sedert het ontstaan der stad daar hebben plaats ge-
had. Deze ruïnen liggen op den Helsingforser weg voor den
ingang der vesting. Een gedeelte van het slot is herbouwd
en in kazematten voor gevangenen veranderd , het andere ge-
deelte is in zijn' vervallen' toestand gebleven.

Naast de ruïnen ziet men een' ouden toren , die aanmerke-
lijk vervallen en geheel onbewoonbaar is. Hij was vroeger een
graf voor levenden, namelijk voor de oude bewoners van Ca-
relië, die zich aan de magt van Christiern 11. niet wilden
onderwerpen.

Bij het volk heerscht nog op den huidigen dag de overleve-
ring

, dat diegenen
, welke in dezen toren onschuldig werden
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©mgebragt, des nachts langs den zeeboezem omdolen en zuch-
ten ; de bijgeloovige Finlander , welke in den nacht hier voorbij
gaat, kijkt beangst naar alle zijden rond ,en spoedt zich zoo
snel mogelijk voort.

Het spreekt van zelf, dat de meer beschaafde en verlichte
Finlanders niet alle zoo bijgeloovig zijn

, om deze sprookjes te
gelooven; doch vele houden stijf en sterk staande, dat zij
omtrent middernacht meer dan eens met eigen oogen gezien
hebben, dat de geraamten der oude helden van Carelië in het
bebloede lijkgewaad omdwaalden en de voorbijgangers vrceselijk
bedreigden. Voor het overige hebben deze ruïnen van Wiborg ,

van welke men eene menigte ongerijmde sprookjes vertelt, in
der daad iets geheimzinnigs en bieden eene onuitputtelijke stof
aan tot huiveringwekkende romans in den trant van Radcliffe,
of van hare dwaze navolgers

,
wier aantal ook in de Russische

letterkunde legio is. Wiborg heeft twee stoombooten tot het
vervoer van scheepsvracht en het boegseren der schepen in en
uit de haven. De stoombooten even als de schepen nemen in
Finland jaarlijks toe. In 1826 telde men in geheel Finland
omstreeks 250 grootere en kleinere schepen , in 1834 reeds
365, en in de laatste jaren bedroeg hun getal 500 ,

met uit-
zondering van eenige kleinere vaartuigen , die met lading de
Finlandsche kusten langs varen ; daarbij komen nog de zoo-
genoemde Alandsche aken

,
welke een handelsverkeer tusschen

de Alandsche eilanden en de kusten van Finland onderhouden
en de verschillende voortbrengselen van de bewoners dier ei-
landen naar onderscheidene oorden, zelfs naar Zweden voeren.
Even zoo neemt het getal der Finlandsche stoombooten elk
jaar toe : op dit oogenblik bedraagt het reeds 15. De handel
van Finland is in een' zeer bloeijenden staat; hier vindt een
belangrijke uitvoer van planken plaats , welke in 1838 114,736
dozijn bedroeg. De hoofdartikelen van den Finlandschen han-
del zijn : allerlei planken

,
balken

,
potasch

,
teer , horenvee ,

boter, huiden, visch , } lijnwaad en katoenen stoffen, welke
in groote menigte naar Rusland en de buitenlandsche havens
verzonden worden. De artikelen van invoer zijn : zout, dat
voor het grootste gedeelte uit Spanje komt, metalen, tabak,



22

wijn , koffij, thee en pharmaceutische waren. Over het al-
gemeen gaat de waarde van de uit Finland verzondene waren
die der ingevoerde te boven , zoo dat de balans van den handel
zeer ten voordeele van Finland is. De Finlandsche koop-
vaardijschepen zijn in alle Europesche havens bekend. De
Finnen zijn voortreffelijke zeelieden; hunne liefde voor de
zee is ongeloofelijk , zij is hun aangeboren en groeit met de
jaren aan. Er kunnen geene koenere en tevens behendiger
zeelieden gevonden worden , dan men onder de Finnen aan-
treft. Ongelukken op eene zeereis behooren in Finland tot
de zeldzaamheden ; schepen en zelfs booten varen in volle zee
en volbrengen hunnen togt steeds gelukkig. De Fin is noch
voor stormen noch voor de duisternis van den nacht bevreesd ;

hij is gestadig koen en onversaagd, ja gaat dikwijls vermetel en
roekeloos te werk, maar steeds bereikt hij zijn doel. Men
moet het zien , met welke koelbloedigheid de Finlandsche zee-
man te midden van den hevigsten storm aan het roer staat,
en met welke behendigheid hij het schip stuurt, en het tus-
schen de hemelhooge golven van het verbolgene element doet
voortglijden. Met den Finlander kan men zich onbeschroomd
op zijne broze kiel in volle zee wagen en daarbij vast over-
tuigd wezen , dat men zich aan geen gevaar blootstelt. Som-
tijds echter, hoewel hoogst zelden, gaat de onversaagdheid
van den Finlandschen zeevaarder tot roekelooze vermetelheid
over ; hij waagt zich ongeballast in zee ,

zijn scheepje wordt
door de golven heen en weer geslingerd ; doch hij staat met
onbegrijpelijke kalmte aan het roer , denkt aan geen gevaar ,

en schijnt niet te vermoeden, dat hem een ongeluk treffen
kan — en in der daad hij bereikt gelukkig en welbehouden het
doel van zijne reis. — Een der merkwaardigste voortbreng-
selenvan Wiborg zijn de krakelingen, welke reeds voor lang een'
grooten roem hebben verworven , en met welke de voortbrengse-
len derberoemdste Petersburger kunstbakkers niet kunnen vergele-
ken worden. — De vreemdelingen wonen in de stad in het
tamelijk goede logement van Motti , dat als zeer oud bekend
staat. Het spreekt van zelf, dat alles hier veel goedkooper
is, dan te Petersburg , hoewel aanmerkelijk duurder, dan in
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het overige gedeelte van Finland. In de stad is ook een
schouwburg, waarin reizende tooneelspelers hunne stukken
ten tooneele voeren: een Duitsche troep en de koninklijk
Zweedsche. Het gebouw zelf is van steen opgetrokken en naar
evenredigheid der bevolking zeer groot en ruim. Gedurende
de voorstelling houdt men zoo wel in het parterre als in de
loges de hoeden op, Dit is landsgebruik.

In het jaar 1839 werd met vergunning van Zijne Keizer-
lijke Majesteit te Wiborg een geregtshof opgerigt, d. i. eene
hooge regtbank, die naast den senaat van Finland in het
hoogste ressort uitspraak doet.



IV. HOOFDSTUK.

Regtbanken. -— Senaat. — Staatssecretarij. -— Lagmans
en Hüradsgeregten. ;— Raadhuizen. — Wilmanstrand.
—- Broodsgebrek. -— Vaderlandsliefde der Finnen. —

Karakter der Finnen. — Nationale kleederdragt. — Bij-
zondere liefde voor de roode kleur.

Behalve het geregtshof van Wiborg heeft men in Finland nog
twee andere :te Abp en te Wasa. Het eerste werd door Gus-
taaf 11. in het jaar 1623 , het laatste door Gustaaf 111. in
1776 opgerigt. Aan de geregtshoven zijn de regtbanken van
eene lagere instantie onderworpen. Te Helsingfors heeft de
keizerlijke senaat van Finland zijnen zetel; zoo werd in het
jaar 1816 de regerende raad van het groothertogdom Finland
verdoopt, welken Keizer Alexanderl. op den 6..0 Augustus 1809
gesticht had. De senaat handelt in naam van den Keizer, en
daarom worden onder dezen zoo wel alle uitspraken van den
senaat gedaan

, als ook alle smeekschriften bij denzelven inge-
diend.

In een administratief opzigt bestaat de senaat uit twee
departementen, dat van justitie en van oeconomie. Elk hunner
heeft een' vicepresident en zeven medeleden. De magt van den
senaat wordt door de bestaande wetten beperkt, want hij bezit
geene wetgevende magt. De senaat onderzoekt de regtszaken,
welke van de zijde des gouverneurs of in het algemeen van de
geregten voor denzelven komen , en even zoo de beroepen op



25

luoogere uitspraak, die hem van den gouverneur generaal of
op bevel van den Keizer worden voorgelegd.

Aan het departement van justitie zijn onderworpen alle civile
en crimineele processen, regtszaken, welke de bezittingen der
landeigenaars en hunner grensscheidingen, den sluikhandel en
het tolstelsel betreffen. Het departement van oeconomie doet
uitspraak in alle zaken, welke de keizerlijke oeconomie aangaan.

Gevallen, die wegens hunne belangrijkheid aan het oordeel
van den senaat onderworpen zijn , doch uitsluitend noch tol
het eene noch tot het andere departement behooren, worden
door beide te gelijk onderzocht. De uitspraak wordt steeds
door de meerderheid van stemmen bepaald. Hetgene na de
uitspraak aan den Keizer moet voorgelegd worden, wordt
aan de Finlandsche staatssecretarij te Petersburg verzonden ,

waarbij de staatssecretaris en bij afwezigheid van dezen zijn
assistent het voorzitterschap bekleedt. De toewijzing van
belangrijke sommen, gelijk ook aanzienlijke ambtsbevorderingen,
vereischen de eigenhandige onderteekening des Keizers en het
visa van den staatssecretaris. Onder de onmiddelbare juris-
dictie van den senaat staan de volgende besturen, die alle

te Hdsingfors resideren: de oppercensuur ,de hoofdcommissie
van geneeskundig toevoorzigt, de assignatiebank , de assuran-
tiemaatschappij , de bank van leening , het bestuur der pos-
terijen

, de hoofdadministratie der belastingen, het bureau
van het kadaster , het bergbestuur , het algemeene revisiege-
regt, het zegelkantoor , het bestuur tot reiniging der rivieren
en dat der fabrieken. Ten aanzien van het bestuur des lands
is Finland in districten verdeeld , welke Lagsagas heeten;
elk district heeft zijn' lagman, d. i. een' oppersten Jandregter.
Het lagmansgeregt vormt naast het geregtshof de hoogste in-
stantie en wordt slechts eenmaal in het jaar op eene bepaalde
plaats in het district gehouden. Hier nemen dan buiten den
lagman nog twaalf medeleden zitting, welke door de landlie-
den gekozen worden. Het lagmansgeregt onderzoekt die
regtszaken, welke bij appel van lagere geregten voor hetzelve
komen.

Het laagste geregt bij de Finlandsche regtspleging is het
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haradsgeregt , waarbij de haradshöfding , d. i. een kreitsreg--
ter , het voorzittersambt bekleedt.

Finland wordt , behalve in Lagsagas , ook nog in kleinere
districten verdeeld — harads of domsagas. Tot elk van deze
districten behoort een bepaald getal kerspels , en in elk kerspel
wordt des jaars tweemaal een haradsgeregt gehouden. In
voorkomende crimineele of andere buitengewone gevallen ,

welke eene snelle uitspraak vorderen, houdt het stadgeregt
eene bijzondere zitting.

In de steden heeft de regtspleging op de raadhuizen plaats,
alwaar een of twee burgemeesters en eenige door de burgerij
gekozene medeleden zitting hebben. Van de raadhuizen appel-
leert men regtstreeks aan de geregtshoven.

En hiermede hebben wij eene, hoewel beknopte schets
van het bestuur in Finland gegeven. — Thans zullen wij
eenige oogenbikken stilstaan bij Wilmanstrand. Deze stad ligt
op een schiereiland, hetwelk aan drie zijden door het meir
Saima bespoeld wordt, en heeft 600 inwoners. Zij is 51V2

werst van Wiborg , 189 van Petersburg en 225 van Helsingfors
verwijderd. Wilmanstrand, dat vroeger eene vesting is ge-
weest, werd in den slag van bet jaar 1741 door de Russen ver-
overd en na den vrede van Abo in 1743 in Rusland ingelijfd.

Van Wiborg tot Fredrikshamm is de weg uitmuntend ; doch
de stations, op welke de postmeesters veelal Russen zijn, moe-
ten voor die in Nieuw-Finland onderdoen. Op den ganschen
weg treft men zelden een groot dorp aan; meestal zijn het
afgezonderde boerderijen, waarop de bescheidene Finnen wo-
nen , vergenoegd en tevreden met hun klein gebied.

Hoe dikwijls moet men bij het overrijden van het veld,
dat met harde, groote keisteenen als bezaaid is, den armen
Finlander beklagen , die het met onbeschrijfelijke moeite zui-
vert , om het tot de bezaaijing geschikt te maken , en in het
zweet zijns aanschijns gestadig met de natuur in strijd is, die
na een hardnekkig en langdurig wederstreven eindelijk toch
door den ontembaren wil van den onverzettelijken Finlander
overwonnen wordt—zoo dat zijne pogingen met het schitterendste
gevolg bekroond worden. — Het koorn tiert in Finland vrij



27

wel, maar niet op alle plaatsen; hier en daar kunnen zelfs de
uiterste inspanningen van de grootste wilskracht de hardnek-^
kigheid der Finlandsche granietmassen niet overwinnen. In de
binnenste gedeelten van Finland zijn kerspels, waar de armoede
der inwoners bij miswas een' zoo hoogen trap bereikt, dat zij
hun brood uit een mengsel van meel en fijn gemalene boom-
schors bereiden. Anderen , die met ruimer middelen bedeeld
zijn , bakken het van roggemeel in de gedaante van ronde
koeken, en wel tweemaal in het jaar. Deze koeken hebben
in hun midden een rond gat, en de geheele voorraad voor
een half jaar wordt aan lange stokken gestoken, die men
aan de zoldering van het woonvertrek bevestigt en van welke
dan voor eiken maaltijd het noodige wordt afgenomen. Wie
aan dit bijna versteende brood niet gewoon is , zal het ter
naauwer nood verdragen : de tanden lijden verschrikkelijk
daarbij — en evenwel beweert men , dat de Finnen hunne
schoone tanden voornamelijk te danken hebben aan het gebruik
dezer harde koeken, die in het Zweedsch balkaka heeten.
Voor het overige wordt er in Finland niet bijzonder veel
brood gebruikt. De hoofdspijs der Finnen zijn aardappelen,
die hier in verbazende hoeveelheden geteeld worden

, en
zure melk , die eene geliefkoosde spijs uitmaakt, niet enkel
bij de landlieden, maar ook bij de stedelingen. De gemeene
Finlander heeft aan broodkoeken , zure melk en aardappelen
volmaakt genoeg ; het verzadigt hem en verder verlangt hij
niets. Van koolsoep, ja van soep in het algemeen

, heeft
de Finlander buiten de steden geen begrip hoegenaamd ;

ja zelfs alle stedelingen gebruiken geene warme spijzen, —.
zij houden het voor overtollig

, en hun middagmaal smaakt
hun ook buitendien zeer goed. —-

De Finnen maken een volk uit , hetwelk door de leven-
digste vaderlandsliefde bezield wordt. Zij beminnen en ver-
eeren hun vaderland zoo zeer , dat velen onder hen , die
naauwelijks hun dagelijksch brood hebben, doch het elders,
waar hunne moeite rnim beloond wordt, gemakkelijk ver-
dienen konden , liever op den vaderlandschen grond gebrek
willen lijden

, dan hem om des voordeels wille verlaten.
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Het karakter van den Finlander is koud en onverzettelijk
als de rotsen , die hem omgeven ; hij is eerlijk , goed-
hartig , vergeldt de dienst , welke men hem bewijst, dubbel ,

doch slaat ook zeer ligt tot wraakzucht over. Releedigin-
gen , die men hem heeft aangedaan, zal hij niet ligt vergeten.
Hij heeft een gemelijk en somber voorkomen , is geenszins
spraakzaam

, en verrigt alles met de uiterste bedaardheid,
zoo dat degene , welke hem niet kent, hem al zeer ligt voor
traag zou aanzien, voor een' mensch, die met tegenzin aan
het werk gaat. Dewijl hij slechts na rijn beraad handelt,
gaat hij in alles bedachtzaam en lanj.zr.am te werk ; haast
toont gebrek aan overleg , waarvan (''t. gevolgen eer nadeelig
dan voordeelig zijn. Deze waarheid is reeds door tallooze
voorbeelden geslaafd, en daarom verdient de langzaamheid
van elke beweging , van elke verrigting des Finlanders niet
slechts geene berisping, maar zij behoort in tegendeel tot zijne
goede hoedanigheden , en is de zekerste waarborg voor zijne
eerlijkheid en naauv. gezelheid , en voor de uitmuntendheid
van zijn werk. De antwoorden der Finnen zijn snedig

,

verstandig en weldoordacht , zonder grond wordt hun door
vreemdelingen een lomp gedrag verweten. Dit schijnbaar
lompe is slechts in hunne taal gelegen , en daarbij spreken
zij zoo barsch , dat vaak de onkundige hunne taal voor be-
leedigend houdt ,

schoon niet de geringste zweem van belee-
diging daarin te vinden is ; in één woord , slechts degene

,

welke den aard der Finnen niet kent, kan hun zulke onge-
manierdheden toedichen, en hun die schoone en uitmuntende
hoedanigheden ontzeggen, op welke de Finnen zich kunnen
beroemen.

Die morsige Finnen, welke men in gansche troepen te
Petersburg op de verschillende markten ziet , kunnen geens-
zins dienen , om tot model van de Finlandsche natie te
verstrekken , en degene ,

welke de Finnen in het algemeen
daarnaar beoordeelt , maakt zich aan de grofste dwaling
schuldig. De gastvrijheid der Finnen gaat alle geloof te
boven; steeds bereid , om den vreemdeling alles af te staan,
geeft hij kosteloos den laatsten beet broods en deelt met
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hem zijn schamel bed. Wie ooit door Finland gereisd is ,

heeft blijken van deze gastvrijheid ondervonden ,
wie Finland

niet kent ,
dien zou men er te vergeefs eene beschrijving .au

geven. Onderzoek zelf, Lezer ! en overtuig u van de
waarheid!

Men behoeft niet te vreezen , op de Ftnlandschc wegen
uitgeplunderd te zullen worden ; het afsnijden en verwis-
selen van koffers is hier iets ongehoords. Dikwijls gebeurt;
het, dat een reiziger op de station geld of andere dingen
vergeet , doch zulks wordt hem aanstonds door den post-
meester met een' man te paard nagezonden. Fit vrees voor
eene zeer harde straf zal het de postillon nimmer wagen ,

den reiziger om eene fooi te vragen , en daarom is die he-
lasting in Finland onbekend. In Oud—Finland heeft het
hier en daar nog plaats , doch in Nieuw-Finland nerpens;
hier zou de Finlander zelfs belcedigd het drinkgeld weige-
ren , dat men hem vrijwillig geven wilde.

De kleederdragt der landbewoners in Oud-Finland is even
als die der Russische. Zij dragen rokken van grijs kamelot,
hun hoofddeksel bestaat ten decle uit wollen slipmutsen, ten
deele uit gewone, doch in den winter hebben zij alle zeer
groote mutsen van vossevel op.

De Nieuw-Finlanders dragen buizen en mutsen van laken.
Hunne kleeding blijft zomer en winter de zelfde ; weinige van
hen dragen bij sterke vorst een' pelsrok. Het is ongeloofelijk,
hoe zeer de Finlander tegen de koude gehard is : de felste
vorst schijnt op hem geen indruk te maken. Zelfs gedurende
een' postrid werpt hij zelden een manteltje om ; meestal rijdt
hij enkel in zijn buis, met de pijp tusschen de tanden , en
zoo vliegt hij bij 20° koude voort, als ware het in de lente.

De sleden in Finland zijn buitengewoon smal en lang :

ook zij kenmerken zich door de in gansch Finland geliefkoosde
kleur — de roode.

En in der daad , bij elke schrede, die men in Finland doet,
treft men deze kleur aan. De bruggen , wegwijzers en leu-
ningen op steile bergen zijn — rood; de meeste Finlandsche
wagens zijn—rood ; zeer vele huizen in de dorpen en steden
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van Nieuw-Finland zijn —rood ; ja zelfs twee geheele steden,
Borgo en Nycarleby

, schitteren van de eene poort tot de andere
van rood (schoon in rooskleurige schoonheid) , met uitzon-
dering van het plaveisel der straten, dat men met den besten wil
in geen rood veranderen kan ! Ook de bescheidene inwoners
dezer beide steden ziet men in hunne aangeborene schroom-
valligheid — zou dit ook uit liefde voor het rood zijn ? —

bij elk woord blozen. Van de vrouwen spreek ik niet ,

wier aangezigt reeds rood is , eer zij den mond openen ,

maar dat mannen rood worden ■— dit is in der daad wel
merkwaardig ! De vrouwen , inzonderheid te Nycarleby, dra-
gen roode kleederen , en indien er ook eene mogt gevonden
worden , die een kleed van eene zwarte of witte kleur aan-
heeft , zoo is daarentegen het voorschoot of de halsdoek in
allen gevalle rood. De cavaliers dragen hunne roode vesten ,

en de Nycarlebysche dandy's zwieren in roode rokken en
mantels met roode voering langs de straat. Voor het overige
is in deze beide steden , zoo als gezegd is , het roode juist
niet het schoonc , met uitzondering van de bevallige schoo-
nen met hare rooskleurige wangen, die allerbekoorlijkst
zijn

, doch enkel dan , wanneer zij geene roode kleederen
aanhebben ....



Y. HOOFDSTUK.

Fredrikshamm. — De Finlandsche cadettenschool en de
Finlandsche garde. — Louisa. — Jasso! — Dienst-
meisjes op de stations. — Nieuw-Finlandsche vrouwen. —

Verdeelingen der gezelschappen in de steden. — Eerbied
voor rang. — Gij en jij.— Het broederschapdrinken. —

Erkentelijkheid der Finnen

Omstreeks 100 wersten van Wiborg ligt Fredrikshamm,
op den weg naar Helsingfors. Deze stad , welke zich vroe-
ger door schoonheid en zindelijkheid onderscheidde, werd in
1840 de prooi van een' schrikkelijken brand.

Allengskens wordt Fredrikshamm weder opgebouwd, en
door de weldaden van den Keizer en de bijdragen van on-
derscheidene bemiddelde personen zal zij voorzeker binnen
kort weder tot haar vroeger aanzien komen. De stad ligt
aan de Finlandsche golf ,

en daar zij eene geschikte plaats
voor het in- en uitladen der koopwaren aanbood , had zij
een' zeer bloeijenden handel : de Russische kooplieden namelijk
deden hier zeer goede zaken. Het verlies, dat bij den
laatsten brand de handelsstand hier geleden heeft, is belang-
rijk. De goede Finnen deden alles , wat hunne krachten
slechts veroorloofden , om het lot der ongelukkigen te ver—-
ligten en te verzachten : onmiddellijk werden in gansch Fin-
land voor de ongelukkigen

, die have en goed verloren hadden ,

inteekeningen geopend, en ieder gaf naar mate zijn vermogen het
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toeliet. Te Wiborg speelde een reizende troep ten voor-
deele van hen , welke door den brand ongelukkig waren ge-
worden , en de Finnen hielpen hen met veel, zeer veel.

Te Fredrikshamm bevindt zich de Finlandsche cadetten-
school, alwaar diegenen der Finlandsche jongelingen worden
opgevoed

, die voor de krijgsdienst bestemd zijn. Deze in-
rigting

, welke andere van dien aard in vele opzigten over-
treft, staat onder het toezigt van den grootvorst Michael
Pawlowitsch. De beste onder de kweekelingen worden bij
de Russische of Finlandsche garde, de overige bij andere
regementen geplaatst. De jonge lieden ontvangen eene voor-
treffelijke opleiding en beantwoorden volkomen aan het doel,
waarmede keizer Alexander deze voor Finland zoo welda-
dige inrigting daarstelde.

Reeds in den jare 1780 was te Kuopio een instituut ter
opleiding van jongelingen voor de krijgsdient opgerigt. In
1781 werd het naar Haapaniemi (in het kerspel Randasalmi)
onder den naam van topographisch corps overgebragt, en telde
destijds 16 kweekelingen. Het stond onder de bijzondere be-
scherming van de Russische regering, en op den 16 Julij
1819 werd het ten gevolge van eenen brand , welke het gan-
sche gebouw der leerschool vernietigd had

, naar Fredriks-
hamm overgebragt. Keizer Alexander wees ter oprigting
van een nieuw gebouw eene som van 250,000 roebels as-
signaten aan , en zoo werd dan in 1821 op bevel van Zijne
Majesteit te Fredrikshamm de Finlandsche cadettenschool ge-
opend. De Keizerin Maria Feodorowna , welke veel heeft
toegebragt, om de beschaving in Finland te bevorderen,
schonk vervolgens aan het instituut nog 10,000 roebels ter
oprigting van eene bibliotheek , welke door de milddadigheid
der aanzienlijke geefster reeds eene verzameling van 7000
boekdeelen telt.

Tegenwoordig heeft het instituut 105 kweekelingen, en
daarenboven nog 15 plaatsen voor jonge lieden , die op eigen
kosten hun onderwijs ontvangen , elk tegen 400 roebels as-
signaten.

De Finnen leveren voortreffelijke krijgslieden. In ons leger
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zijn bijna alle Finlanders verdienstelijke officieren , die anderen
tot voorbeeld kunnen strekken. Het bataljon Finlandsche
schutters, dat enkel uit Finnen bestaat, wordt, voor zoo
verre de stipte vervulling hunner dienstpligten en de schoon-
heid van het front betreft, als voorbeeld ter navolging ge-
noemd. Het houdt te Helsingfors garnizoen en begeeft zich
des zomers met onze garde naar het kamp. Alle officieren
der Finlandsche garde zijn echte Finnen; voor de mindere
graden worden ook wel Zweden aangenomen

, doch alle
zijn uitstekend schoone mannen. Het front der Finland-
sche garde biedt een allerschoonst gezigt aan! In den
laatsten Poolschen veldtogt toonde dit bataljon wonderen
van dapperheid, en keerde met roem bedekt naar zijne
haardsteden terug. Rij deze gelegenheid hebben de Finnen
blijken gegeven, dat zij niet minder den Russischen troon
toegedaan dan dapper en onverschrokken zijn; de gewone koel-
bloedigheid der Finnen bleef onveranderd zelfs in het heetste
van den strijd met den vijand

, geen gevaar bragt hen slechts
voor een oogenblik in de war. De officieren der Finland-
sche garde spelen in de Helsingforser zamenleving eene ge-
wigtige rol; zij zijn de onontbeerlijke medeleden der bals en
der aanzienlijker kringen , in één woord, zij zijn uitstekende
vertegenwoordigers der Finlandsche jongelingschap.

Fredrikshamm biedt thans een treurig gezigt aan ; de vroeger
zoo vermaarde vesting, die het van de zee- en landzijde be-
schut had, was reeds voor den brand van 1840 vervallen.
Tien wersten van Fredrikshamm, op den weg naar Helsing-
fors ,

ligt de station Höchfors , die wegens hare bekoorlijke
omstreken hoog geroemd wordt. Digt voorbij de station
vloeit de rivier Kymmen, die hier, tusschen steile oevers
zich een weg banende , een' ruischenden waterval vormt ;

verder naar beneden ziet men watermolens en visschershutten
verstrooid — aan de oevers de woningen der eenvoudige land-
lieden , ter regterzijde van de station leidt eene brug over
den waterval naar den landweg, aan beide zijden verheffen
zich reusachtige granietklompen, met groen mos en dun hout-
gewas omzoomd — waarlijk een betooverend beeld ! In den
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winter is deze plaats nog schooncr, het water, door de
ijskorst van den Kymmen hcenbrekende , stort met een vree-
selijk gedruisch naar beneden, terwijl het zich aan de verba-
zende rotsen in tallooze stralen van waterstofjes oplost , die
in de zon als edelgesteenten vonkelen , en dan weder onder
de ijslaag van den Kymmen verdwijnt.

Digt bij den waterval wordt zeer veel zalm gevangen.
Deze visschen kan men steeds aan de station versch bekomen ,

waar men over het algemeen eene zeer goede tafel aantreft,
welke zich door billijke prijzen en eene voorbceldeloozc zinde-
lijkheid onderscheidt. Inzonderheidt is het nachtverblijf hier
aangenaam : niets toch brengt den vermoeide in een' gerus-
ter, verkwikkender slaap, dan het gedruisch van vallend water.
Omstreeks 7 wersten ter zijde af van Höchfors ziet men het
oude fort Rotschensalmi, vroeger de ligplaats der Finland-
sche vloot ; tegenwoordig bevindt zich daarin slechts eene
geringe bezetting.

Bijna 14 wersten van deze station ligt de stad Louisa.
De weg op dezen gcheelen afstand is allervoortreffelijkst, de
paarden gaan zeer goed , en zoo komt men ongemerkt voort.

Louisa, een klein stadje, dat vroeger geheel rood was,
doch thans hier en daar ook andere kleuren begint aan te
nemen , ziet er bijna als eene fraaije stad uit; doch men
vindt hier geen enkel schoon gebouw. Niet een van alle be-
reikt zelfs de middelmatigheid. De straten zijn bogtig , onre-
gelmatig

, doodsch ; slechts zelden ontmoet men hier een
enkel levend wezen. Ten bewijze, dat er menschen in de
stad wonen , verzekeren de bewoners , dat er bij hen des
winters buitengewone vermakelijkheden plaats hebben; doch
het is alsof men het volstrekt niet gelooven kan. Louisa
drijft een' aanzienlijken handel, en de waren zijn hier eenig-
zins goedkooper dan in de andere steden van Finland. — Tot
het jaar 1841 was de belasting op den invoer in Finland
zeer gering ; doch tegenwoordig is zij aanmerkelijk verhoogd,
en de waren, die vroeger uit hoofde van de goedkoopheid de
Petersburger gasten lokten, zijn aanmerkelijk in prijs ver-
hoogd» Het verkeer tusschen Louisa en Helsingfors wordt
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levendig gehouden door eene opzettelijk daartoe gebouwde
stoomboot (Helsingfors) , welker machine in de gieterij van
den Heer Jülin (tusschen Abo en Helsingfors) vervaardigd
is. Deze stoomboot is wel is waar de eerste proef van den
Finlandschen fabrikant, doch zoo ongemeen wel gelukt

, dat
zij voor het bouwen der latere veel goeds belooft : de in-
rigting der machine is voortreffelijk. Van Borgo naar Hel-
singfors (57 wersten) gaat deze boot alle dagen , van Louisa
naar Helsingfors , zoo als wij reeds vermeld hebben, eenmaal
in de week ; verder gaat zij ook nog eens in de maand naar
Wiborg — zij is alzoo van geen gering nut.

De inwoners der stad Louisa spreken enkel Zweedsch ; de
Finlandsche taal is hier zeldzaam, en het Duitsch verdwijnt
geheel en al. Wie voor de eerste maal een Zweedsch ge-
sprek hoort, zal het aanhoudende gebruik van het woord
jasso zeer vreemd en zonderling vinden. Het komt zonder
ophouden in het gesprek voor , en wordt, naar mate de zin
het medebrengt , met een' verschillenden toon, doch steeds
zingend uitgesproken. Dit woord laat zich bezwaarlijk ver-
talen ; ja het heeft in het Zweedsch geene eigenlijke betee-
kenis : het drukt schrik, verwondering, verbazing, ja alles uit,
wat gij wilt. Rij de eenvoudigste vragen en antwoorden
mag jasso niet gemist worden ; in alle verhalen komt het
op het einde van iedere phrase voor, in één woord men
hoort het altijd en overal. De vrouwen spreken het geheel
met een' zingenden toon uit, [en voor dit enkele woord
gebruiken zij alle keelnoten. Deze concerten zijn somtijds
volstrekt onuitstaanlijk

, inzonderheid wanneer echte Zweed-
sche vrouwen daaraan deel nemen ,

die nog onmeêdoogender
dan de Finlandsche zijn

, en elk jasso vreeselijk lang uitha-
len. In den mond eener schoone vrouw klinkt alles schoon,
behalve het Zweedsche jasso — dit is in waarheid onver-
dragelijk.

Ook in de Duitsche omgangstaal bestaat het woord
«ja— ja " (ja , ja), hetwelk met het Zweedsche jasso
vrij wel overeen komt ; doch bij de Duitschers wordt het
gesproken. niet gezongen, en daarbij komt het niet zoo dik-
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wijls voor , slechts in zekere omstandigheden , en altijd als
teeken van bevestiging. Hetgene in het Russisch met jasso
de meeste overeenkomst heeft, is het » TeKb-cb !

" (ja wel!)
der kooplieden , dat inzonderheid door de winkeliers en
geringe kooplieden in Moskau veelvuldig gebruikt en door
hen insgelijks uit verschillende toonen gezongen wordt.
Onmiddellijk op de grenzen van het gouvernement Wihorg
en van Nieuw-Finland begint het akelige jasso den reiziger
van alle kanten in de ooren te klinken; de vreemdeling,
die met de Zweedsche taal , als ook met de beteekenis van dit
ondragelijk woord onbekend is , komt in de grootste ver-
legenheid ; want men moet weten , dat de Finlanders zich
ongemeen slecht op gebarenspel verstaan, en nog minder
talen kennen —■ ik bedoel hier enkel die Finnen , welke op
de stations in Nieuw-Finland wonen ; want de meeste stede-
lingen verstaan en spreken zoo wel Russisch als Duitsch.
Verlangt de reiziger te eten , dan legt men hem vuur aan of
maakt zijn bed op, of iets dergelijks. Daarbij komt nog ,

dat de dienstmaagd
, eer zij uwen wensch zoo voortreffelijk

vervult, u eerst eenigc malen jasso voorzingt, vervolgens
diep nijgt en, wanneer zij zich verwijdert, nog in het heen-
gaan haar » jasso !

" teemt. Stations , waar de dienstmeiden
iemand verstaan , zijn hoogst zeldzaam, en daarom wordt op
de Finlandsche wegen het geduld des reizigers , die de plaat-
selijke taal niet ten minste een weinig verstaat, bij voort-
during onaangenaam op de proef gesteld. Menigeen komt
b. v. bij sterke hitte vermoeid en uitgeput op de station aan,
en verlangt spoedig iets om zijnen dorst te lesschen : — men
laat hem een half uur wachten , dan verschijnt er eene dienst-
meid en brengt zoute visch en andere Finlandsche spijzen

,

die zij met het zelfgevoel eener uitmuntende kookster op de
tafel zet, terwijl zij den ongeduldig wachtende van haar einde-
loos » jasso l " de ooren doet tuiten.

Voor dengenen, welke op eene station iets wenscht te ge-
bruiken , is het beste middel , dat hij zijne toevlugt neemt
tot de carte , welke aan den muur hangt, in de Russische en
Zweedsche en Finlandsche taal gedrukt is, en waarop de
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reiziger alles vermeld vindt ; deze moet dan van zijne bedre-
venheid gebruik maken, en een kalf, een' vogel of eene
plant, die hij verkiest te hebben , op den muur teekenen. —

Op zekere station zag ik eens iemand, die met den grootsten
ernst van de wereld zich met het afbeelden van een' vogel
op den muur onledig hield : met de handen in elkander ge-
legd , stond de meid er bij en vestigde aandachtige blikken op
het werk van den hongerigen schilder. Toen hij gereed
was, riep zij verrukt » jasso!" liep heen, en bragt aanstonds
eene kip; de reiziger gaf intusschen te kennen, dat hij geene
kip verlangd had ; op nieuw greep hij zijn potlood , en tee-
kende onder den vogel een' boom — hij begeerde wild ge-
vogelte ! Nu klonk andermaal een donderend jasso uit den
mond van het meisje , en weldra verscheen onder herhaalde
jasso''s een gebraden berkhoen.

De dienstmeisjes op de stations zijn over het algemeen
zeer vriendelijk — zij lagchen allen vreemdelingen toe. — De
hoogste mate van vriendelijkheid drukken zij echter in het
woordje jasso uit, dat zij ongemeen vloeijend uitspreken ,

en wel op eene zeer eigenaardige wijze
, met een bijzonder

grimlachje, knikje , enz. De Nicuw-Finlandschc vrouwen
zijn meestal blond ,

uitgezonderd die van Nycarleby
, waar

men ,
gelijk reeds aangemerkt is , vele brunetten aantreft.

In Nieuw-Finland zijn de vrouwen zeer beminnelijk, geestig
en hartstogtelijke liefhebsters van het dansen, waarbij zij
veel gratie aan den dag leggen. Met opzigt tot gestalte en
vormen kunnen zij veilig met de schoonste Parijsche dames
wedijveren. Hare kleeding is zeer eenvoudig : rood

, wit en
zwart.

De Finlandsche nationale dans (de Zweedsche quadrille) is
eene nabootsing van de Fransche; doch begint thans uit
den smaak te komen , en is eigenlijk nog slechts in Oost-
Bothnië en onder de landbewoners in zwang. De Finland-
sche dansers (met uitzondering van de Helsingforsers) zijn
over het algemeen zeer lomp

,
namelijk de Oost-Bothnische;

zij dansen nog op de wijze der vorige eeuw, beijveren zich
om de passen met de uiterste regelmatigheid voort te bren*
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gen en zoo hoog mogelijk te springen, het moge al dan
niet te pas komen, daar zij hunne bedrevenheid in den en-
trechat gaarne doen blijken, welke dan niet zelden met eene
kluchtige buiteling eindigt. Over het algemeen heeft er
tusschen de gezelschappen van Oosl-Bothnië en die van
Abo en Helsingfors een sterk in het oog loopend verschil
plaats ; de voortreffelijkheid der laatste moet zeker aan de
toenadering tot Petersburg door de weldadige stoomvaart
toegeschreven worden. De meest gehate dans voor de Fin-
landers is de Masurka; dezen te moeten dansen, zien de
de Finnen bijna als eene straf aan; daarom dansen zij hem
ook grappig genoeg — met hooge luchtsprongen en alle
overige verfraaijingen. De Finlandsche dames daarentegen
houden van dezen dans ongemeen veel, en zijn bij denzelven
even zoo betooverend als bij den walzer, waarop zij als
verzot zijn.

De bijzondere kringen zijn in alle Finlandsche steden (*)
aan elkander gelijk. In elke stad is de bevolking in ver-
schillende klassen verdeeld , welke alle hun' tijd in volkomene
onafhankelijkheid van elkander doorbrengen. De hooge adel
vormt een' bijzonderen kring , gelijk ook de ambtenaren en
militairen; de handwerkslieden en over het algemeen de
mindere stand der inwoners ; bij openbare vermakelijkheden
zijn alle vereenigd en verlustigen zich te zamen — doch in
bijzondere gezelschappen of bijeenkomsten verdwijnt de ge-
lijkheid der standen.

Te Helsingfors bestaat de zamenleving uit eene reeks van
zoodanige afgezonderde kringen ; hier heet het: slechts gelijk
bij gelijk. In weerwil van dit alles kan men den Finnen
geene trotschheid ten laste leggen ; deze versterkende eigen-
schap van elke edele natie ontbreekt hun wel niet, maar
hunne trotschheid overschrijdt nooit de grenzen tusschen een
veredeld zelfgevoel en opgeblazene ijdelheid, dit blijk van
onverstand en stompzinnigheid. Wie de Finnen van hoogmoed
beschuldigt, doet hun onregt.

(*) Met uitzondering van de zeer kleine , waar het getal der inwoners
zeer gering is.
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Een karakteristieke trek der Finlanders is hun eerbied voor
hoogen rang. Bij de eerste kennismaking met hen veroor-
zaakt dit bij ons de hoogste verbazing en het duurt lang ,

eer wij ons daaraan gewennen. Wanneer men met iemand
kennis maakt, is het vooral noodig, dat men naar zijn' rang
onderzoek doet; want in het gesprek moet men hem den
vereischten titel geven , en kan zich nooit met het bloote
» mijn Heer " of iets dergelijks vergenoegen. In Finland heeft
men niet, zoo als in Zweden en bij de Duitschers, een voor-
naamwoord ter uitdrukking Van achting of beleefdheid. —

Du (*) of jijnoemen elkander slechts broeders, of degenen, die
broederschap (broskval) gedronken hebben , d. i. die bij volle
glazen een verbond van vriendschap hebben gesloten en bij
het ledigen derzelve elkander voor eeuwig eene broederlijke
vriendschap beloofd hebben. Zoo dra zij broederschap hebben
gedronken, houden alle gedwongene formaliteiten en pligt-
plegingen onder hen op , en het zoo hartelijke du neemt de
plaats van dit alles in. Hebben de Finnen eenmaal zulk een
verbond van broedertrouw gesloten , dan houden zij het ook hun
gansche leven met onwrikbare standvastigheid. In de vriend-
schap zijn de Finnen zonder voorbeeld. Wie een' Finlander
tot vriend verworven heeft, kan zich vast op zijne getrouw-
heid verlaten, welke door geene betrekking of omstandigheden
wankelen kan. In geluk en ongeluk blijft hunne vriendschap
de zelfde. Voor wicn de Fin eenmaal genegenheid heeft op-
gevat , dien blijft hij altijd getrouw; hij denkt eeuwig aan
elke oplettendheid , aan elke beleefdheid , aan elke dienst,
welke men hem ooit bewezen heeft. Toen zich in Finland het
treurige berigt van Keizer Alexander's dood versrpeidde

f

waren de Finnen bitter bedroefd en stortten heete tranen —

en dit zegt veel, want de sterke Fin zal niet Jigt weenen ,

al is het zelfs bij het verlies zijner dierbaarste panden. Maar
zij dachten en denken nog aan de weldaden , welke die groote
vorst met kwistige hand onder hen uitdeelde , toen zij door
oorlog en langdurig lijden geheel uitgeput waren. De tegen-

(*) Jammer , dat wij dit woord verloren hebben. Dijn is echter nog
gebruikelijk in : Het mijn en dijn.
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woordige Keizer heeft hun geene mindere blijken zijner mild-
dadigheid gegeven: door hem is Finland tot zijn' tegenwoor-
digen staat van bloei en geluk gekomen — en daarom koes-
teren de Finnen een' heiligen eerbied voor zijnen naam. De
namen Alexander en Nikolaas worden steeds met ontzag
dankbaarheid en vurige liefde door de Finnen genoemd.

Het volgende voorbeeld kan ten bewijze strekken , dat her-
bergzaamheid

,
vrolijkheid en goedhartigheid deugden zijn, door

welke zich de Finnen voordeelig onderscheiden.
In den jare 1808 kwam de ridmeester F. , die bij het Ko-

zakkenregement der garde stond, in gevangenschap en werd
door zijnen waard, een' Finlander, op de vriendelijkste wijze van
de wereld behandeld. In 1829 bevond zich F. met zijn re-
gement in Finland en droeg aan een' officier in Tornee op,
om zijn' voormaligen waard op te sporen , ten einde hem,
indien hij in behoeftige omstandigheden verkeeren mogt, de
noodige hulp te verleenen. De man werd gevonden ; doch
hoewel hij zeer behoeftig scheen , wilde hij echter geen geld
aannemen. «Ik drijf geen' handel met mijne herbergzaam-
heid ,

» zeide hij. «Ik dank F. van harte, dat hij aan mij ge-
dacht heeft, doch moet hem verzekeren, dat het een slechte
Fin is, die niet alles, wat hij bezit, met zijnen gast deelt. »



VI. HOOFDSTUK.

Rorgo. — De rijksdag van 1809. — Het afleggen van den
eed voor keizer Alexander. — Klokanen. — De weg
tusschen Borgo en Helsingfors. — Onbeschroomdheid der
Finnen. — De beleefdheid van het volk. —< Inland-
sche letterkunde.

Op 57 wersten van Louisa ligt de stad Borgo , welke uit
hoofde van haren ouderdom belangrijk is. De weg, langs
welken men derwaarts komt, is ongemeen smal, bogtig en
loopt tusschen verbazende rotsen voort. Wie hier dus in een
rijtuig met groote wielen reist, moet de hoogst mogelijke voor-
zigtigheid in acht nemen, want bij het snelle omdraaijen
kan het ligt breken.

Borgo is eene stad, die ten aanzien van leelijkheid haars
gelijke zoekt. Rijna alle huizen, van het dak tot op den
grond, zijn rood, en staan zoo digt opeen, dat zij bij
een' brand alle zeer snel door de vlammen verteerd kunnen
worden.

De straten zijn bogtig en naauw. In de benedendste ver-
dieping der huizen zijn de ramen kegelvormig naast elkander
geplaatst en in het midden bevinden zich de kromme deuren.
Zelfs in goede huizen (ten minste die men te Borgo met dien
naam bestempelt) bestaan de ramen uit eene tallooze menigte
ruiten, welke door dikke lagen van stopverw verbonden zijn.
Deze mozaïek-vensters , even als de geheele bouwtrant, heb-
ben voor het oog iets zeer onaangenaams. Dat zich de stad
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in zulk een' toestand bevindt, schijnt geenszins door gebrek
aan de noodige middelen veroorzaakt te worden. Borgo drijft
een' aanzienlijken handel en de inwoners kunnen zich niet over
armoede beklagen. Borgo is de zetel van den bisschop en
bezit tevens een gymnasium. De ligging der stad is even zoo
fraai, als de gebouwen leelijk zijn. Zij is in den vorm van
een amphitheater aan den afhellenden oever der baai gebouwd,
en levert van verre een betooverend gezigt op.

Borgo speelt in de geschiedenis van Finland eene gewig-
tigc rol wegens den rijksdag, welke hier in het jaar 1809
geopend werd , en waarbij keizer Alexander zelf tegenwoor-
dig was. Hier deden ook al de standen den eed van getrouw-
heid als onderdanen van den Russischen troon, waardoor de
vereeniging van Finland met Rusland werd bekrachtigd.

De intogt van den Keizer in Borgo was allerplegtigst, en
de jaarboeken van het getrouwe Finland zullen denzclven
steeds gedenken. Voor dezen intogt waren opzettelijke eerebogen
opgerigt, rondom welke de gouverneur generaal van Finland, de
graaf Strengporten

, alle ambtenaren en geheele drommen
uit het volk geschaard stonden. De Keizer zat te paard, ver-
zeld van een luisterrijk gevolg, en begaf zich onder het gedon-
der van 't geschut en het luiden der klokken naarhet voor hem
ingerigte gebouw. Voor het balkon van het keizerlijke huis
bevonden zich de afgevaardigden tot den rijksdag on aan beide
zijden van den weg stonden militairen. Op den zelfden dag werd
er een manifest uitgevaardigd, hetwelk den Finnen het behoud
van hun geloof, van de bestaande wetten, gelijk ook van de
regten en privilegiën, welke zij sedert genoten hebben, waar-
borgden. De thans regerende Keizer bekrachtigde op den "As De-
cember 1825 bij zijne troonbeklimming dit manifest met de
volgende woorden: «Naardien wij door den wil des Aller-
hoogsten in het erfelijk bezit van het grootvorstendom Finland
zijn getreden , heeft het ons behaagd, hiermede op nieuw te
beloven en te verzekeren het behoud der godsdienst, der be-
staande wetten, regten en privilegiën, welke tot dus verre
ingevolge de constitutie van het vorstendom iedere stand in het
bijzonder en alle inwoners van hetzelve , klein en groot, heb-
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ben genoten, en beloven, dezelve in onveranderde kracht te
houden en te handhaven. »

Op den 16 Maart 1809 werd te Borgo de rijksdag in
tegenwoordigheid van Keizer Alexander geopend. Des mor-
gens te tien uur vergaderde de adel in het huis van den
Keizer, en de overige standen in de domkerk. Toen de
Keizer de trap was opgekomen , plaatste hij zich onder een
troonhemel van met goud en zilver doorwerkte zijde , waarin
de naam van Zijne Majesteit geborduurd was ; de troonhe-
mel werd gedragen door vier generaal-majoors , welke daarin
door vier officieren van den staf ondersteund werden. De
optogt ging tusschen de aan beide zijden der straat geschaarde
krijgslieden heen naar de domkerk in de volgende orde :

Twee herauten van Finland, in blaauwc met zilver gebor-
duurde kleeding.

De afgevaardigden en hooge ambtenaren van Finland paars-
gewijze.

De gouverneur-generaal.
Twee herauten van het Russische rijk in groene kleeding

met zilver bezet, met roode pluimen en Andreas-sterrcn op
borst en rug.

De Keizer onder den troonhemel.
Het gevolg van den Keizer.
Zoo dra de optogt de domkerk binnen trad , deed zich de

muzijk hooren.
De Keizer beklom den troon, welke aan de regterzijde van

het altaar was opgerigt
, de herauten van Rusland plaatsten

zich voor den troon, die van Finland achter dcnzelven , het
gevolg des Keizer nam plaats aan de trappen van den troon,
de dames tegenover dcnzelven. Na het eindigen der mis begaf
zich de Keizer naar de zaal voor de vergadering van den
rijksdag ; de togt ging in de zelfde orde , als naar de domkerk,
doch de troonhemel bleef weg. De Keizer opende den rijks-
dag met eene redevoering, welke de gouverneur generaal
den Finlandcrs vertolkte , en daarop werden verscheidene pun-
ten ter beraadslaging voorgelegd. Na den afloop keerde de
Keizer onder de vorige plegtigheden terug. Des avonds had
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er een luisterrijk bal plaats. Op den 17. Maart legden alle
standen den plegtigen eed als onderdanen af. De Keizer was
op den troon gezeten , en de kanselier van het hroothertog-
dom, staande op den benedensten trap van den troon , riep
eiken] stand tot het afleggen van den eed voor den Keizer ,

als groothertog van Finland. Het einde der plegligheid werd
door den heraut midden in de kerk onder het gebulder der
kanonnen verkondigd. De Keizer hield eene korte aanspraak,
en nu weergalmde van alle kanten door het tempelgebouw
het geroep : » Leve onze Alexander I. !

"

Op deze wijze heeft Borgo, wegens die gedenkwaardige
gebeurtenis , welke het gewigtigste tijdstip in de Finlandsche
geschiedenis uitmaakt, eene groote historische belangrijkheid
bekomen.

In Borgo , even als in alle Finlandsche steden, heerscht
het nuttige gebruik

, om de bewoners des nachts voor brand
te waarschuwen, hetwelk door de zoo genaamde klokanen ge-
schiedt. Onder dezen naam verstaat men lieden, die naar orde uit
de laagste klassen des volks gekozen worden , om gedurende
den nacht twee aan twee in de hun aangewezene wijken
rond te gaan. Deze klokanen dragen grijze mantels en geheel
eigenaardige mutsen met groote blikken platen , en gewapend
met knuppels en ratels , verkondigen zij met eene donderende
stem en vele roulades ieder kwartier , en vergeten nooit er
de waarschuwing bij te voegen , om het vuur uit te doen.
Dit gebruik is, gelijk wij gezegd hebben, hoogst nuttig
maar ook ongemeen lastig en onaangenaam, inzonderheid voor
hen, welke de benedenste verdiepingen bewonen, dewijl
zij door dit nachtelijke concert elk oogenblik in hun' slaap
gestoord worden. Ontstaat er brand, dan beginnen deze
klokanen zonder ophouden te ratelen, en maken een zoo
geweldig gedruisch en alarm, dat alle inwoners der stad
daardoor spoedig ontwaken moeten ; op dit geroep snelt dan
ieder burger dadelijk ter redding der ongelukkigen toe. De
personen , aan welke het blusschen van brand inzonderheid
is opgedragen, bestaan in de Finlandsche steden zoo wel uit
policiebedienden, als uit stadbewoners, welke laatste bijzon-
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dere bluschgenootschappen vormen, pijpen en andere noodige
gereedschappen aankoopen, en bij eiken brand in eene opzet-
telijk daartoe vervaardigde kleeding ter blussching heenspoeden.
Het merkwaardigste is het bluschgenootschap te Abo , dat in
verscheidene compagniën verdeeld is, ieder in een verschillend
costuum. De leden der eene trekken witte kielen aan en
zetten verbazend groote hoeden met breede randen op. Over
het algemeen worden de compagniën door de kleur der kielen
onderscheiden. De leden dezer genootschappen zijn edellieden,
handelaars en burgers (*). Hier verspreidt zich de brand, door
aanhoudende winden aangeblazen , met zoo groote snelheid,
dat de blusschers dikwijls naauwelijks op de plaats van het
ongeluk kunnen aankomen eer de gansche wijk in volle vlam
staat. De hevigste winden waaijen in de Finlandsche steden
dikwijls juist dan, wanneer er brand ontstaan is. Wiborg,
Abo, Jacobsstadt, Fredrikshamm , Tawastehus , en andere
zijn in de asch gelegd, eenige daarvan zelfs verscheidene
malen.

Te Borgo had met zulk een' klokaan, eens een allerkluch-
tigst voorval plaats. In een' winter hielden eens des avonds
eenige jonge lieden eenen maaltijd in eene Helsingforser res-
tauratie : het sloeg middernacht en zij dachten aan geen schei-
den. Daar nu het uur, op hetwelk openbare plaatsen gesloten
moesten zijn, reeds voorbij was, trad een der klokanen het
huis binnen en gaf uit kracht van het aan hem verleende regt
den waard te verstaan, dat het tijd was, om het vuur uit te
doen. De vrolijke jonge lieden namen aanstonds het besluit,
om hem eene poets te spelen, en begonnen hem onmiddellijk
een glas punch aan te bieden; de man, welke door en door
koud was , liet zich niet lang noodigen ; hij ledigde het eene
glas na het andere, en toen hij op deze wijze eene tamelijke
hoeveelheid arrak binnen geslurpt had ,

lag hij na een kwar-
tier geheel bewusteloos in een' hoek. Men liet nu eene slede
halen, legde den klokaan in zijn' geenszins bcnijdenswaardi-

(*) In Rusland duidt het woord burger niet den zelfden stand aan als
elders : hij wordt beneden den koopman geacht.
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gen toestand er in en reed hem naar Borgo, 57 wersten
van Helsingfors. Des morgens om 4 uur lag hij reeds tegen-
over het gymnasium te Borgo in de volledige kleeding van een'
Helsingforscr klokaan (een weinig verschillend van die te Borgo).
Omstreeks 8 uur had hij zijn' slaap uit, sprong op , hief zijn
klokanengezang aan, terwijl hij meende, dat hij te Helsing-
fors was. De voorbijgangers hielden hem voor krankzinnig,
dewijl de taak van de klokanen reeds met de eerste scheme-
ring geëindigd is , en dus werd de arme man naar den bur-
gemeester gebragt. Hier kwam hij nu eindelijk tot de over-
tuiging

, dat hij betooverd was, en het scheelde weinig, of
hij had van schrik het verstand verloren. Toen hij zijne ver-
warde zinnen wéér bijeen gezameld had , greep hij onwille-
keurig en als bij toeval in zijne borst en haalde er een name-
loos geschrift uit, waaain de grap verklaard was, met bijvoeging
van het noodige geld, om naar Helsingfors terug te keeren.
En hiermede was nu het raadsel opgelost; en de poets , die
men hem speelde , was niet onaardig, schoon een weinig te
gevoelig, daar zij bijna noodlottige gevolgen voor den armen
man had gehad.

Van Borgo naar Helsingfors is de weg voorzeker uitmun-
tend ; doch dewijl hij steeds bedekt is met de landlieden,
welke de voortbrengselen hunner vlijt naar de stad brengen,
komt men op dcnzelven gemeenlijk slechts langzaam voort. Het
voertuig , waarmede de boeren hunne producten naar elders
brengen, is van een zonderling maaksel: het is eene zeer
breedc overdekte kist, welke op eene as met twee raderen
bevestigd is: in deze kist legt men kruiken met melk, eijeren,
boter, enz. met hooi daartusschen, en zoo komt alles gemeen-
lijk zonder cenig letsel op de plaats zijner bestemming aan.
De hoeveelheid boter, die in Finland gewonnen wordt, is
aanmerkelijk: in het jaar 1841 werden in de drie zomer-
maanden 30,000 Russische puds naar Petersburg gevoerd uit
het gouvernement Abo en Oost-Bothnië , ofschoon in die stre-
ken zelven veel boter gebruikt wordt.

De landstreek tusschen Borgo en Helsingfors is de belang-
rijkste op den Helsingforscr weg , zoo wel uit hoofde van de
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schilderachtige ligging als van de levendigheid in al de gehuch-
ten en dorpen, welke door welgestelde en nijvere menschen
bewoond worden ; hier is ieder plekje, dat slechts eenigzins
ter bebouwing scheen dienen te kunnen

, ontgonnen en aan-
gebouwd ,en die landlieden, welke gelegenheid hebben om in
het naburige Helsingfors alles tegen vrij hooge prijzen af te
zetten , leven in onbekrompene omstandigheden. Een gedeelte
der bewoners bestaat uit Zweedsche volkplanters, de overigen
zijn Finnen. Doch beide wonen zoo zindelijk en proper,
dat ieder, die het ziet, hierdoor aangenaam verrast
wordt.

In hunne huizen, die meestal enkel van hout zijn opge-
trokken , heerscht eene ongcloofelijke orde; de kamers zijn
gewit, de meubelen daarin, hoewel gecne meesterstukken van
kunst, zijn evenwel knap, gemakkelijk en voor landlieden zelfs
prachtig ; de vloer is volgens het gebruik in deze streek met
de fijne takjes van de jeneverbes bestrooid. In de keukens
ziet men de schotels, borden en andere gereedschappen met de
uiterste naauwkeurigheid in blinkende rijen langs den wand ;

overal bespeurt men zindelijkheid en orde en de blijken van
de uiterste naauwlettcnheid en zorg. Nergens bespeurt men
een vlekje of spatje vuil. In de pronkkamcr of het voornaam-
ste vertrek van iedere boerenwoning staat eene glazen kast,
waarin koffij- en theeserviezen, zilveren lepels en vorken, en
andere kostbaarheden van dien aard geborgen worden. Men
vindt er zelfs onder deze landlieden, welke bekers van groote
waarde bezitten , waaruit zij bij plegtige gelegenheden en op
feestdagen wijn drinken; want wijn komt op de tafel van ieder
hunner, en wel niet enkd de zoo genaamde dagclijkschc, maar
in der daad zeer goede tafelwijn. In de slaapkamer staat een
breed ledekant met een behangsel van hagelwit fijn neteldock.
Gordijnen voor de ramen mogen ook niet ontbreken, doch die
ziet men in Finland overal ,

in dorpen en steden ,
bij rijk en

arm — menigeen heeft zelfs geen' stoel om op te zitten , maar
aan gordijnen mankeert het niet! Dit is eene zwakheid — in
hun oog een volstrekt vercischte. Zoo behoort ook bij iederen
welgestclden landman, zoo wel als bij den stedeling, tot de
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onontbeerlijke behoeften een aantal meerschuimen pijpen met
zilveren beslag en korte roeren , die in een' hoek der kamer
met zekere staatsie en in behoorlijke orde aan den wand han-
gen. De beste pijpenroeren, welke 'm Finland in menigte verkocht
worden , vervaardigt men te Borgo en te Wasa; doch die
uit de laatste stad worden inzonderheid geroemd. De tabak ,

die men in geheel Finland rookt, wordt uit Zweden aange-
voerd en in Helsingfors gekorven en bereid. De Zweedsche
tabak is zeer ligt en van een' aangenamen geur ; eene goede
soort, die hier gemeenlijk wordt gerookt, heet jakor , en
kost 2 roeb. assign. het pond; eene betere soort onder
den naam » Nicolaas" en >. Vergeet mij niet! " kost het
dubbel.

De echte Finnen nemen bij de pijp het onderscheid van
rang met de uiterste naauwkeurigheid in acht. In dit opzigl
bestaan de gasten uit drie klassen: voor degenen, welke tol
de eerste behooren (de aanzienlijke lieden), stopt de gastheer
zelf de pijp en reikt hun het vuur aan , dengenen , welke tot
de tweede behooren, wijst hij slechts de pijp, doch brengt
hun zelf het vuur; personen van de laagste klasse wijst hij
slechts de pijp met de woorden: »en daar is vuur !"

Onder de benoodigdheden, welke inde woningen der Fin-
nen niet kunnen gemist worden , is een bijzondere nationale
stoel, een meubel, dat men niet enkel bij landlieden , maar
ook in de huizen der aanzienlijke stedelingen aantreft. Het
is een gewone armstoel met een' hoogen rug en een' voet,
als die aan eene wieg, zoo dat degene , welke er op zit, bij
de geringste beweging een aanhoudend geschommel voort-
brengt. De landman zet zich gaarne met een boek in de
hand op deze schommel en verdiept zich in het lezen. —

Wanneer men eenige inwoners van Oud-Finland uitzondert,
treft men onder dej volksklasse zelden een' Fin aan , die niet
lezen kan en niet veel van lectuur houdt. Op feestdagen ziet
men den bemiddelden landman in een' naauw sluitenden rok
gekleed, met roode of blaauwe kousen, een smaakvol vest en
schoenen met gespen : daarbij heeft hij een zilveren horlogie
met een' ketting en eene bonte muts op het hoofd. Na de
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mis brengt hij den dag in den kring zijner bloedverwanten
en vrienden door.

In den oogsttijd vermaken zich de landlieden, Zweden en
Finnen, gedurende drie dagen : gewoonlijk hebben deze feeste-
lijkheden in de woning van den bemiddeldsten landman plaats.
De mannen en vrouwen kleeden zich zoo net mogelijk , en
dansen dan gehcele nachten quadrilles en walzers. Het orkest
bestaat uit eene of meer violen , een speeltuig, hetwelk in
deze streken bij de boeren zeer in zwang is. Het is niet
onaardig te zien , met welke kluchtige gebaren en wonder-
lijke strijkvoetjes deze landelijke cavaliers hunne luchtig
gekleede schoonen liefkozen en ten dans geleiden; haar ge-
stadig koffij aanbieden, doch zich zelven bij prikkelender
dranken houden. Koffij wordt in die dagen in groote hoeveel-
heid door de Finnen genuttigd. Over het algemeen is het
verbruik van koffij in Finland zoo belangrijk, dat zij een
van de gewigtigste artikelen des handels uitmaakt. De mannen
houden er echter nog niet zoo veel van als de vrouwen ;

want deze laatste kunnen er volstrekt niet buiten leven.
De koffij is haar tot eene tweede natuur geworden ! Ja, er
zijn vele arme menschen , welke zich bij gemis van andere
levensmiddelen met koffij voeden — en zij worden er door
verzadigd. Door de koffij verdrijven de vrouwen hare vreugde en
hare droefheid, de koffij is en blijft hare leus ! In de
schamele woning van menigen Finlander heerscht armoede en
gebrek — maar zonder gordijnen en eene koffijkan is zij
voorzeker niet!

De Finnen zijn zeer godsdienstig , en nemen de kerkelijke
gebruikenmet ongemeene strengheid in acht. Zij laten geene
mis voorbij gaan , en al woont iemand op nog zoon grooten
afstand van de kerk , dan begeeft hij zich slechts zoo veel
te vroeger op weg — doch de godsdienstoefening zal hij in
geen geval verzuimen. Daarom zijn de kerken steeds opge-
propt met menschen, en op de dorpen ziet men overal bij
dekerken eene menigte schuren gebouwd , waarin de Finnen
hunne rijtuigen

, waarmede zij aankomen , en hunne paarden
zetten. Een paard heeft ieder landman, doch de gegoede
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bezit tevens een fraaijen wagen en goede tuigen. In de kerk
verschijnen de mannan veelal in feestgewaad , en de vrouwen in
het zwart gekleed. De laatste binden om hare muts nog een'
donkeren doek , welke horenvormig ineen gedraaid is ; vele
ook dragen strooijen hoeden. Op feestdagen ontmoet men op
de wegen zonder ophouden boeren en boerinnen , die met
hunne gebedenboeken in de hand naar de kerk wandelen of
rijden. Alle zijn ten uiterste beleefd: eerbiedig nemen de
mannen den hoed af, terwijl de vrouwen diep nijgen. Ont-
moet men een' rijken boer, die , in fluweel gedost,
op een' sierlijken wagen met een' harddraver er voor naar
de kerk rijdt, dan zou men in hem ter naauwer nood den
eenvoudigen landman herkennen , welke nog den vorigen dag
op het veld werkte en zijn' akker bestelde ; en wanneer men
met hem spreekt, zou men zulks nog veel minder vermoeden.
Zij hebben zoo veel verstand en zijn door de ervaring zoo
zeer beschaafd en ontwikkeld, dat zij zelfs menschen in het
naauw brengen , welke zich voor veel kundiger en geleerder
houden en door anderen daarvoor gehouden worden.

De Finnen bezitten veel natuurlijk verstand , hebben een'
helderen , veelomvattendcn en doordringenden geest; hunne
wijze van beschouwing is origineel , hun oordeel juist en scherp.
De lectuur der gewone Finnen bestaat over het algemeen
in stichtelijke of godsdienstige werken , die hier in de Zweed-
sche en Finsche taal worden uitgegeven. Met eene bijzondere
vooringenomenheid lezen en leeren zij ook de volksliederen,
welke in de verzameling van den Heer Lünrott vervat zijn.
Met de fraaije letteren houden zich de Finnen over het alge-
meen weinig op : doch men moet hierbij in het oog houden, dat
Finland in dit vak weinig goeds oplevert. Trouwens er komen
weinig boeken in de Finlandsche taal uit, en deze wei-
nige zijn dan slechts nadrukken van Zweedsche uitgaven.
Dagbladen verschijnen er in Finland 13 , waarvan 10 in de
Zweedsche en 3in de eigenlijk Finlandsche taal. Deze bladen
komen twee- of driemaal in de week uit : de beste worden
te Borgo en te Wasa uitgegeven. Het letterkundige gedeelte
dcrzelve behelst gemeenlijk vertalingen uit Fransche perio-
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dieke werkeh. Het officiële en tevens het voornaamste blad
{Finlands Allmanna Tidningar) komt te Helsingfors dagelijks
in het licht. Het doel der uitgave is, om zaken van belang
ter kennis van het algemeen te brengen. Over het geheel
zijn deze dagbladen niet groot en de prijs gering —de hoogste
bedraagt 10 roeb. ass., de laagste 2 roeb. 30 kop. ass.



VI. HOOFDSTUK,

Het oude Helsingfors. — Deszelfs geschiedenis. — De
Finlandsche Scharen. — Sweaborg. — Panorama van
Helsingfors. — Petersburger gasten. — Urlikasborg.
— Waterdrinkers. — Minerale wateren. — Bals op het
water. — Baden. — De vrouwen van Dalecarlië.

Wanneer men de residentie van Finland , het prachtige
Helsingfors , nadert, aanschouwt men de buitenplaatsen en
landgoederen der stedelingen, die vriendelijk langs beide
zijden tan den weg zijn gelegen en met hunne schilderachtige
parken en tuinen eene lange onafgebrokene rij van de heer-
lijkste natuurtooncelen vormen. Zeven wersten van Hel-
singfors , aan den waterval der rivier Wandabi] hare uitwate-
ring in de Finsche golf , ligt een klein dorp — de over-
blijfselen van het vroegere Helsingfors , dat Gustavüs Wasa
in het jaar 1180 gebouwd heeft. Nadat men op deze plaats
den grond tot de stad had gelegd, noemde men haar
Helsingfors naar Helsing , den naam van eene der Zweedsche
provinciën, waarbij de uitgang fors, waterval, werd gevoegd.
Dewijl de ondiepe haven der nieuw gebouwde stad de uit'
breiding van haar' handel grootelijks in den weg stond , nam
de Zweedsche regering hieruit aanleiding, om Helsingfors te ver-
leggen , en wel op eene plaats, die gunstiger uitzigten be-
loofde , en ten tijde van Christina werd in 1642 de
Stad onder den zelfden naam naar de tegenwoordige plaats
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©vergebragt. Het oude Helsingfors begon nu allengs te ver-
vallen , en veranderde van lieverlede in een dorp of liever
dorpje, hetwelk nog tot op den huidigen dag onder den naam
van oudstad (Gammalstad) bestaat.

De omstreken van het nieuwe Helsingfors bezitten eene
eigendommelijke tooverkracht; het ligt zeer fraai op een schier-
eiland, dat met uitspringende bogten in den zeeboezem
voortloopt. De wateren zijn met een talloos heir van eilan-
den bezaaid, die met digte wouden of grasrijke weiden en
schilderachtige bosschen bedekt zijn. Zulke streken wisselen
hier af met verbazende granietklompen , die zich majestueus
boven de oppervlakte van den Finschen zeeboezem verheffen.
De menigte van ten dcele bewoonde, ten deele onbe-
woonde kliprijke eilanden, vormen het algemeene karakter
van de Finsche en Bothnische golf. Het vaarwater van
Wiborg tot Björneborg kronkelt tusschen eilanden en

rotsen door , en heeft zelden eene regte rigting van eenige
uitgestrektheid (de langste is van dertig tot veertig wer-
sten) ; al deze eilanden , tusschen welke het vaarwater
voortloopt, worden Scharen genoemd. Op deze wijze is de
vaart van Wiborg niet enkel tot Björneborg, maar zelfs
tot Stokholm zeer aangenaam en geheel zonder gevaar; doch
aan den anderen kant van Björneborg worden de vrije plaat-
sen menigvuldiger en belangrijker. Dikwijls is de ruimte tusschen
de eilanden zoo klein, dat men zich ligt zou verbeelden kun-
nen , dat men op eene kleine rivier was. Anderhalve werst
van Helsingfors verheffen zich groepen van bevestigde

, door
eene brug verbondene rotsen , welke de vermaarde vesting
Sweaborg vormen — een treffend voortbrengsel der mensche-
Ujke kunst! Van de Hclsingforser kust kan men hare gra-
nietwanden zien , even als de daken van de gebouwen

, welke
in de vesting liggen. Men kan zich niets voorstellen, dat
met meer orde, kunst en zorg onderhouden wordt, dan
deze vermaarde ,

majestucus-reusachtige vesting. Binnen de
muren van Sweaborg zijn weinig burgerhuizen , meestal zijn
het kazernen , die eene vrij aanzienlijke bezetting huisvesten.
Het leven te Sweaborg is zeer aangenaam, vooral des winters,
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terwijl een groot gedeelte van de Baltische vloot hier de
winterkwartieren betrekt: men vindt hier dan talrijke en vrolijke
bijeenkomsten. Behalve de militairen wonen er te Sweaborg
vele Russische kooplieden, schoon er in de vesting geene
genoegzame winkels zijn , om in de behoeften der bewoners
te voorzien, zoo dat men verpligt is , bijna al de benoodigd-
heden te Helsingfors te koopen. Er bestaat tusschen Swea-
borg en Helsingfors een onafgebroken verkeer; alle twee
uur gaat er een postwagen over en weer , waarin ieder kos-
teloos kan mederijden. Buitendien bestaan er nog vele andere
middelen van onderling verkeer , als de kleine stoomboot «de
Snelzeiler »

, booten en veerschuiten , welke van den vroe-
gen morgen tot den laten avond onafgebroken heen en weer
varen. De kleine stoomboot (Lantaja) de Snelzeiler is een
proefstuk van dien aard uit de technologische school te Stok-
holm: zij is tamelijk ruim en de snelheid van hare vaart
komt met haren naam overeen. De raderbooten zijn eerst sints
kort ingevoerd — een uitmuntend denkbeeld. Eene raderboot is
niets anders dan eene boot, welke door gewone, met kleine
schoffels voorziene raderen in beweging wordt gebragt, even
als bij de stoombooten , doch niet door de kracht van den
waterdamp , maar enkel door de armen van twee menschen.
De raders zijn door eene as met krukken verbonden, waar-
door zij met weinig moeite in beweging gebragt worden.
In plaats van riemen gebruikt men deze raderen met veel
voordeel, zoo wel om de vaart te bespoedigen, als ook om de
moeite der roeijers te verligten.

Behalve de middelen tot onderling verkeer, welke ieder
voor eene bepaalde som ter dienste staan, bezit elke bewoner
van Helsingfors eene eigene boot $ en daarom is in de golf
de ruimte tusschen de vesting en de stad gestadig met eene
menigte grootere en kleinere vaartuigen als bezaaid.

Sweaborg heeft zijne eigene gezelschapszaal, alwaar des win-
ters de Sweaborgers te zamen komen , en zich in vereening
met de Helsingforsers vermaken , welke over het ijs der-
waarts rijden. Hoogst merkwaardig zijn de Sweaborgsche
tuinen , die alle op aangeslibden grond zijn aangelegd.
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Het uitzigt van de wallen der vesting is onvergelijkelijk
schoon , inzonderheid des avonds bij den ondergang der zon,
wanneer hare schijf van de spiegelgladde oppervlakte des waters
terug gekaatst wordt, op de golf tevens met fraaije jollen
schijnt te drijven , en zich dan achter de donkere muren van
Sweaborg verschuilt. Van de tegenover de stad gelegene rots
(Urlikasborg), die zich in het park der mineraalwater-inrigting
bevindt, is het uitzigt nog betooverender , en op schoone
zomeravonden ziet men hier eene verbazende menigte menschen
bijeen komen , om zich aan deze schoonheden te verlustigen ;

van hier gezien
, vertoont zich Sweaborg bij den ondergang

der zon als geheel in vuur gehuld, de vensterruiten schitteren
als in de stralen van den regenboog, en de daken schijnen
verguld.

Sweaborg is van kleine eilanden omgeven, waarop verschei-
dene rijken landhuizen gebouwd hebben. De nette dorpswo-
ningen met hare lommerrijke tuinen geven aan de omstreken
eene ongemeene schoonheid.

Het gezigt op de stad Helsingfors van de zee is in der
daad heerlijk. Zoo dra men uit de donkere vestingwerken van
Sweaborg komt, vertoont zich de prachtige kust van Helsingfors ,

bedekt met rijke stcenen gebouwen naar den hedendaagschen
smaak, boven welke de groote Nicolai-kerk als een reus maje-
stieus uitsteekt. De haven is vol koopvaardijschepen en galjoten

,

welke het sprekendste bewijs van den handel der stad geven
en het panorama van dezelve nog meer verlevendigen.

Helsingfors heeft sedert haar eerste ontstaan vele ongeluk-
ken en rampen verduurd.

Van het jaar 1695 tot 1697 woedde hier een vreeselijke
hongersnood , waarvan de jaarboeken met ontzetting gewagen.
Uitgehongerde menschen doolden in de straten rond, en zegen
afgemat en uitgeput ter aarde; andere legden zich levend in
het graf en wachtten hier het einde, van hun lijden af.

In de jaren 1761 en 1809 hadden er ontzettende branden
plaats, welke schier de gansche stad verwoestten. Na den.
brand van het jaar 1809 begon de stad allengskens in een'
veel beteren smaak herbouwd te worden ; doch haar eigenlijke
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bloeistaat vangt eerst met het jaar 1819 aan , toen de hoofd-
zetel der Finlandsche regering van Abo naar Helsingfors verlegd
werd. Van dien tijd af rees Helsingfors in alle opzigten
tot aanzien en door den wil van Keizer Alexander
en Nikolaas en door hunne echt Keizerlijke weldaden steeg
zij tot dien luister , welke tegenwoordig aan haar een' ieder
verrukt. Wie zou het gelooven , dat het schoone Helsingfors
met zijne trotsche schitterende paleizen en zijne brecde stra-
ten nog voor tien jaren uit kromme morsige stegen en
slechte houten huizen bestond, en dat er slechts weinige ge-

bouwen uit dien tijd zijn overgebleven? Het behaagde den
Russischen Keizer , voor het oude Finland eene nieuwe resi-
dentie in het aanzijn te roepen, en zijn wil geschiedde. In
weinige jaren was het oude Helsingfors gesloopt en vernie-
tigd

, en in deszelfs plaats verhief zich de nieuwe residentie,
welke aan de nieuwsgieFigheid van de bewoners van Peters-
burg rijk voedsel aanbiedt.

Nog tot op den huidigen dag zijn er op het voorgebergte
Skaludni sporen van het vroegere Helsingfors overgebleven,
als ware het om een onloochenbaar bewijs van zijne weder-
geboorte te zijn, en de scheeve roode huisjes zien met afgunst
tegen de kolossale gebouwen op , welke de plaats hunner
vroegere buren hebben ingenomen. Ledig, somber en arm
was Helsingfors tot den tijd zijner wedergeboorte — thans
is het levendig

, door den handel verrijkt, en lokt den be-
wonderaar van al, wat schoon is, onwillekeurig tot zich.

Het getal der inwoners bedraagt omstreeks 15,000; in den
zomer wordt het door het toestroomen der vele gasten aan-
merkelijk vermeerderd. Reeds de lucht is hier heilzaam en
weldadig, en daarom rijden er vele zieken heen, die, zonder
het geringste geneesmiddel te hebben gebruikt, geheel hersteld
huiswaarts kceren. De bezoekers, welke van Petersburg ko-
men , worden over het algemeen in onderscheidene klassen
verdeeld , naar gelang van het doel hunner reis. Het grootste
gedeelte gebruikt zcebaden en minerale wateren ; het nut der
eerste zoo wrel als der laatste is zeer groot. Andere daaren-
tegen , welke minder talrijk zijn

, komen enkel uit nieuws-



57

gierigheid , en met geen ander voornemen, dan om aan de
vermakelijkheden der plaats deel te nemen , en slechts dan ,

wanneer zij niets anders te doen vinden, somwijlen ook om
zeebaden te gebruiken. Eindelijk vormen ook de Petersburger
jonge lieden in den zomer een belangrijk bestanddeel der
bevolking van Helsingfors ,

terwijl zij tot sieraad en in-
standhouding van de bals alhier dienen en aan de stad geene
geringe voordeden bezorgen. De zeebaden, welke zeer voor-
treffelijk ingerigt zijn, hebben eene zeer heilzame werking ,

inzonderheid is het met iodum-zout bezwangerde zeewater
zeer nuttig voor diegenen, welke aan borstkwalen en aan-
beijen lijden. Deze baden bevinden zich in de nabijheid der
stad, en in vereeniging met de huisbaden, en de mineraalwater-
inrigting vormen zij een geneesdistrict, dat den naam van Urli-
kasborg draagt. De kunstige minerale wateren worden naar
het voorschrift van den beroemden Berzeliüs met de groot-
ste zorg bereid ; het gebruik derzelve kost zeer weinig , en
hunne geneeskracht, welke geheel van den aard der bereiding
afhangt, behoeft voor de natuurlijke niet in het geringste
onder te doen. Allen

, die het water drinken
,

volgen de
aanwijzing van den vermaarden directeur der geneeskunde
Dr. Ströhmann (?) , welke door zijne diepe kunde — bij-
zonder in het genezen van borstkwalen — een' welverdien-
den roem verworven heeft. De zaal, in welke het water
gedronken wordt, is zeer ruim en met veel smaak verdeeld —

alles eenvoudig en schoon ! — Onder de meubelen speelt eene
schommel de hoofdrol; het zijn namelijk lange planken , die
op schragen liggen: op deze schommel plaatsen zich de
waterdrinkers , die alle zonder onderscheid beweging noodig
hebben — en daarom houdt in de zaal het eentoonige kraken
der planken nooit op. Zulke schommels staan ook op de
galerijen rondom het gansche gebouw en insgelijks in den
tuin, in plaats van banken. Het getal der waterdrinkers be-
draagt thans 300. Het gebouw der inrigting is van steen ,

en bestaat uit eene groote zaal, eene biljartkamer, buffet,
en twee andere vertrekken , het eene voor dames, het andere
voor heercn. Dit alles bevindt zich in de benedenste ver-
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dieping, in de bovenste wordt het water zelf bereid. De
drinkers zijn min of meer aan een' strengen leefregel onder-
worpen , en daarom eten de meeste te zamen aan eene alge-
meene tafel in de drinkzaal , waar zij 4 goede geregten voor
1 roeb. 50 kop. bekomen.

In deze zaal is dagelijks, behalven voor de zieken afzonderlijk
bereide tafel, ook eene table d'höte voor gezonden, welke voorden
zelfden prijs eten, als de zieken; ja men eet hier over het algemeen
bijzonder goed , en veel beter, dan bij den restaurateur. Des
zondags heeft men gedurende den maaltijd muzijk op de gale-
rij : dan verschijnen er aan de table d'hóte ongeveer 200
menschen, welke den tijd zeer aangenaam doorbrengen. De
prijs van den wijn is hier zeer billijk, doch aanmerkelijk
hooger, dan in de overige eethuizen; goede champagne is zeld-
zaam , hoewel hij zeer gezocht is. De tafel is gewoonlijk
met eene onafgebrokene rij metalen vaten bedekt, waar iles-
schen Jacqueson in ijs staan. Laffite en portwijn zijn hier
voortreffelijk en ongemeen veel goedkooper dan te Petersburg.

Rondom de waterinrigting tot digt aan den Finschen zee-
boezem strekt zich het park uit; men heeft echter veel tijd
noodig, om het in al zijne schoonheid te leeren kennen. Niet
ver van de zaal bevindt zich eene beroemde rots , welker top
men langs eene daarin uitgehouwene trap bereikt. Boven
wordt men verrast door een allerheerlijkst landschap: een goed
oog kan bij helder weer de omliggende eilanden tot op een'
grooten afstand zien —en dit uitzigt is zoo schoon, zoo prach-
tig , de gehecle omstreek zoo betoovcrend , dat, wanneer men
eens op deze rots gekomen is, het veel moeite kost, zich
daarvan te verwijderen.

In de drinkzaal beginnen reeds om 7 uur des morgens
gasten te verschijnen , en dan wordt het er den ganschen
dag niet ledig. Deze brengt eene partij aan de speeltafel
zamen , gene vermaakt zich aan het biljart — in één woord,
men ziet hier eene aanhoudende levendigheid , eene onafge-
brokene beweging. Nadat de waterdrinkers het door den arts
voorgeschrevene getal glazen hebben geledigd, spoeden zij zich
met groote begeerte tot de koffij , die hier voortreffelijk be-
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reid wordt, en waarvan een groote kop met al het noodige
30 kopekken kost. Hierop gaat een gedeelte der gasten uiteen ,

terwijl de overige zich met kegel- en biljartspel vermaken.
Des woensdags en des zondags worden er gedurende het
gansche badsaizoen , dat op den V» Augustus eindigt, bals
gegeven. Tot die op woensdag heeft ieder kosteloos toegang.
De muzijk speelt op de galerij

, en geeft van 7 tot 8 aan
ieder gelegenheid om te dansen; deze bals kunnen met regt
sans gêne genoemd worden , dewijl de mannen er in hunne
jassen en de vrouwen in hare gewone huiskleeding verschij-
nen. Men kent hier geene etiquette, waarbij men zich
zeer wel gevoelt. Des zondags betaalt men 1 roebel assign.
entree; hierbij moet echter in het oog worden gehouden, dat
de bestuurders van het bal met dit geld de muzijk en de verlich-
ting bestrijden, en dat aan de dames buitendien de thee voor
niet gegeven wordt. Des zaturdags komt gemeenlijk van
Reval de stoomboot aan , die vele gasten medebrengt; daar-
om worden deze bals meestal druk bezocht, zoo dat men
somtijds in de zeer ruime zaal bijna geene plaats heeft,
om te staan. Na afloop van het bal eet men weder aan de
table d'hóte — en nu begint voor den restaurateur der bad-
plaats een heerlijk leven ! — De vreemde dames zoo wel
als die uit de stad eten dikwijls in restauratiën : dit wordt
hier niet voor onvoegzaam gehouden. Meest echter eten
de dames aan de table d'hóte in het sociëteit huis (societat-hus) ,

waar men voor 1 roeb. assign. vijf keurige geregten bekomt
— een zeer geringe prijs ! Ook hier is dikwijls tafelmuzijk,
welke door de gasten betaald wordt. Tegen het einde van
den maaltijd gaat een huisbediende bij alle gasten rond met
een bord, waarop ieder zoo veel legt, als hij verkiest. De
muzijk was hier in den zomer van 1841 zeer goed; het
orkest bestond uit een gedeelte der muzikanten van Hermann ,

den zelfden , welke het bekoorlijke Powlowsk zoo zeer ver-
aangenaamde.

Van het gebouw der minerale wateren loopt eene breede
laan naar de baden ; het huis, waarin deze zich bevinden , is
van hout opgetrokken en heeft twee verdiepingen. De bene-
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denste bevat de kamers voor de heeren en dames, bene-
vens eene reeks vertrekken met voortreffelijke baden. Er
heerscht hier eene buitengewone zindelijkheid en orde. In elk
badvertrek vindt men eene of twee kuipen : voor ééne kuip
heeft men twee kamers , de eene om zich te baden, de andere
om zich uit- en aan te kleeden ; voor twee , behalve de beide
kamers, waarin de kuipen staan , nog eene derde voor het
uitkleeden. De prijs voor eene kuip met het linnen en
hetgene verder wordt gevorderd, bedraagt 40 zilveren kopek-
ken , voor twee 60 zilveren kopekken. leder vertrek is op
de doelmatigste wijze ingerigt, en degene , welke de baden
gebruikt, vindt hier alle mogelijke gcrijfelijkheden.

Het opzigt over de baden gelijk ook de verkoop der toe-
gangsbiljetten is aan vrouwen opgedragen , welke alle op
de zelfde wijze gekleed zijn: zij dragen witte mutsen,
bjaauwc rokken, witte voorschooten en roode keursjes. Alle
zijn uit Finland of uit Dalecarkii , en worden wegens hare
voorbeeldige en strenge eerbaarheid algemeen geroemd. Vele
vrouwen en meisjes begeven zich elk jaar , om haar brood
te verdienen , uit de Zweedsche provincie Dalecarlië naar Fin-
land , en houden zich over het algemeen met allerlei handwer-
ken onledig , of treden ook wel in de steden in de eene of andere
betrekking, even als diegenen, aan welke het opzigt over de
Helsingforser baden is toevertrouwd ; zij vervaardigen met
zeer veel smaak onderscheidene snuisterijen van haar , en dit
is het voornaamste middel van haar bestaan. In haren om-
gang hebben zij iets eigendommclijks , kennen geen aanzien
van personen , maken met niemand eenige complimenten en
noemen ieder du. Is haar eenig werk besteld, dan zien zij
dengenen, welke het haar besteld heeft, reeds als eene goede
kennis aan en geven hem de hand , wanneer zij hem ont-
moeten ; of wanneer zij een huis binnen treden

, welks be-
woner haar iets heeft opgedragen , dan vleijcn zij zich zon-
der de minste bedenking op de sofa neder en vangen met
de grootste ongedwongenheid vertrouwelijke gesprekken aan,
als waren zij bij bekende personen. Hare nationale kleeding
is volmaakt de zelfde, die wij bij de opzigtsters der baden
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hebben opgegeven. De zeden dezer Dalecarlische vrouwen
zijn in der daad voorbeeldig : men kan ze met het volko-
menste regt eenig in hare soort noemen. Men zal welligt
nergens vrouwen aantreffen , die zoo uitstekend schoon zijn
en daarbij eene zoo strenge deugd bezitten.

Zoo dra de opzigtster iemand in de badkamer heeft binnen gela-
ten , dan vraagt zij hem, van welke temperatuur hij het water
verkiest te hebben, en bereidt dan het bad naar den ther-
mometer. Men mag niet langer dan een uur in het bad
blijven , anders betaalt men het dubbel.

Het nut dezer baden is wel groot, doch wordt aanmerkelijk
door het zeebad overtroffen. Daar het den badende namelijk
door de bekrompene ruimte der kuip onmogelijk wordt,
zich eene sterke beweging te verschaffen , zoo kan hij in het
water niet gemakkelijk bij de temperatuur der zee blijven

,

waar hij zich door zwemmen onmerkbaar verwarmt. Om deze
reden wordt het water eerst op de bovenste verdieping warm
gemaakt en zoo in de kuip gelaten, waarbij het dan nood-
zakelijk een groot gedeelte van het iodium moet verliezen,
dat bij de geringste verwarming vervliegt. Doch in weerwil
van dat alles zijn deze baden zeer heilzaam , en zelfs on-
ontbeerlijk als overgang tot de zeebaden , welker temperatuur
meermalen 13° R. bereikt.

Op eenigen afstand van de baden is op de zee zelve een
huisje gebouwd , hetwelk door middel eener brug met het
badhuis vereenigd is. In dit huisje wordt het water door
middel eener luchtpomp naar boven gevoerd , en diegenen

,

welke sterk aan rheumatismus lijden , nemen hier doucheba-
den ,

d. i. laten zich een oogenblik geheel met water over-
stroomen. Zulk een oogenblik is — verschrikkelijk

, hoewel
de heilzame uitwerking niet te berekenen is.

De zeebaden nemen gewoonlijk omtrent het midden der
maand Junij een' aanvang, schoon het water in het eerst
over het algemeen nog zeer koud is. De beste tijd om te
baden is tegen het einde van Julij en de geheele maand Au-
gustus. Voor het gebruik van een zeebad worden 8 zilveren
kopekken betaald. Ook hier vindt men in elk vertrek al het
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noodige, even als in de kamerbaden ; doch voor het linnen
wordt afzonderlijk betaald. In deze badhuizen zijn twee af-
deelingen, de eene voor mannen , de andere voor vrouwen.
Beide zijn op de zelfde wijze ingerigt.

De bodem der zee beantwoordt niet geheel aan de wenschen
der badgasten. Hij bevat op onderscheidene plaatsen eene
groote menigte scherpe steentjes, welke de voeten zeer ligt
wonden. In dit opzigt verdient Reval verre weg de voor-
keur ; doch het best is de grond van den zeeboezem in de
baden der stad Nadendal , 230 wersten van Helsingfors.
Men zal nergens in zee een' grond vinden, die aangenamer
voor de badenden is.

Van Helsingfors begeeft men zich naar de zeebaden in
huurrijtuigen, die men hier in groote menigte vindt, of met
de stoomboot «de Snekeiler »

, Waarmede men voor 20 ko-
pekken heen en weder taart.

Wanneer men de moeijelijkheid bij het aanleggen van het
park om de mineraal-water-inrigting met aandacht beschouwd
heeft, kan men zijne verbazing niet onderdrukken over de
hinderpalen, die hier overwonnen moesten worden, eer men
op de naakte rots datgene aanlegde, wat thans ons oog be-
koort — het was in der daad een reuzenwerk!

Van de stad naar de baden loopt een weg, over welks
effene oppervlakte wij heenvliegen, zonder te bedenken, dat
nog voor korte jaren deze gansche streek met verbazende
rotsklompen bedekt was. De kracht van den menschelijken
wil bedwong de hardnekkigheid dezer eeuwige granietblokken;
men liet de rotsen met buskruid springen en die onderne-
ming werd met het beste gevolg bekroond. De ruimte tus-
schen de waterinrigting en de baden begint thans met land-
goederen bezet te worden, en binnen weinige jaren kunnen
wij op de plaats, waar men thans nog rotsen aantreft, eene
onafgebrokene rij van schoone landhuizen verwachten.

In Helsingfors schijnt zelden de zon; doch hier heeft
zij niet slechts eene verlevendigende kracht, maar de winden ,

die vrij sterk waaijen , maken dikwijls den mensch gezond ,

alsof zij alle ziektestof uit hem bliezen,
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Helsingfors , als de hoofdstad van Finland , is tevens do
residentie van den gouverneur generaal; deze waardigheid
wordt tegenwoordig bekleed door den admiraal Vorst Alex-
ander Sergejewitsch Mensciiikow, die zich hier echter niet
gestadig ophoudt. Bij zijne afwezigheid wordt hij vervangen
door zijn' assistent den generaal Tesslew van de infanterie ,

aan wien tevens het opperbevel is opgedragen over de troe-
pen , welke in Finland garnizoen houden. De staf ligt te
Helsingfors , onder het bevel van den generaal majoor
Tsciiepurnow

. welke tevens voorzitter van het hooge mili-
taire geregtshof in Finland is. De generaal Tesslew, welke
den titel van assistent van den gouverneur generaal voert,
is buitendien ook viee-kanselier der Finlandsche A.exander-
universiteit.

De inwoners der Finlandsche steden leven van het begin
des zomers tot laat in den herfst op hunne landgoederen

, en
daarom is het er gedurende dit gedeelte van het jaar zeer stil
en doodsch. Helsingfors wordt ook wel door een aanmerke-
lijk gedeelte zijner inwoners verlaten , doch de ledigheid, welke
daardoor ontstaat, wordt hier door de Petersburger gasten
aangevuld; daarom is het hier in den zomer even zoo le-
vendig als in den winter , en het verblijf is er altijd even
aangenaam. In Helsingfors ziet men bij voortduring stoom-
booten aankomen , en ieder derzelve wordt met kanonschoten
begroet , welke de halve stad naar de kust roepen : de
boot , die van Reval komt ,

wordt dikwijls met muzijk ont-
vangen. Het nut der Finlandsche stoomvaart is te groot,
dan dat het mogelijk ware , de weldadige gevolgen daarvan af-
zonderlijk op te tellen. De invoering der stoombooten maakt
een gewigtig tijdpunt in de geschiedenis van Finland: het
is de overgang van de armoede des lands tot zijne welvaart. Hel-
singfors is sedert geheel verjongd en de handel is tot den
hoogsten bloei gestegen : de mastbosschen der schepen in de
haven der stad geven een sprekend bewijs van haren rijk-
dom. Doch met de invoering der stoomvaart is ook de weelde
binnen hare muren gedrongen

, die, indien zij zich alge-
meencr verspreidt, vroeg of laat wel eens nadeelig voor
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Fintand zou kunnen worden ; doch de Finnen zijn een
veel te voorzigtig volkje , dan dat zij niet binnen de gren-
zen zouden blijven, welke hunne middelen hun voorschrijven.

Het doel van de Finlandsche stoomvaart is een snel en
gemakkelijk verkeer tusschen Petersburg en Stokholm. Te
dien einde is er eene maatschappij opgerigt, welke de boo-
ten « Storfursten » en « Vorst Menschikow » liet bouwen.
Beide vaartuigen , ruim, uitmuntend ingerigt en van alle
mogelijke gerijfelijkheden en gemakken voor de reizigers voor-
zien, onderhouden een wekelijksch verkeer tusschen de twee
noordsche residentiën , en komen daarenboven ook te Abo ,

Helsingfors en Reval. Eiken zaturdag komt de stoomboot
van Petersburg over Reval te Helsingfors, en eiken zondag,
wanneer zij naar Stokholm gaat , vertoeft zij eenige uren
te Abo. Van Helsingfors naar Petersburg vertrekt de
stoomboot iederen maandag; het middelpunt op den weg
van Petersburg naar Stokholm is de kaap Hangöud

, alwaar
de van Stokholm komende boot en de derwaarts varende
elkander steeds ontmoeten. De stoomboot « Vorst Menschikow »

heeft een' bekwamen en zeer ervareren kapitein ; het vaar-
tuig is op de werf van Abo gebouwd , doch de machines zijn
in Zweden in de fabriek van Motala vervaardigd. Storfur*-
sten is geheel in Engeland gebouwd.

Door de invoering dezer stoombooten hebben degenen
, die

van reizen houden, ruime gelegenheid , om op eene aangena-
me wijze en voor geringe kosten door Finland en Zweden
andere landen te gaan bezoeken. De meesten, welke zich
naar Parijs begeven, bedienen zich tegenwoordig van de
Finlandsche booten , hoewel zij een weinig later te Hdvre
aankomen , dan met de booten , welke van Petersburg regt-
streeks derwaarts vertrekken. Doch de reis met de eerste
is ongemeen veel aangenamer en biedt oneindig meer afwis-
seling aan , dan met de laatste. En in der daad , het oude
Reval en het heerlijke Helsingfors verdienen wel, dat men ,

om ze te leeren kennen, een paar uren opoffert en zijne reis
een weinig verlengt.

De reis van Helsingfors naar Stokholm door de Scharen
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is geenszins gevaarlijk , en langs dezen geheelen weg heeft men
een uitzigt, dat men welligt nergens op eene stoomboot hebben
kan. Hoe kan men nu zulk eene vaart, gedurende welke
het gestadig is, alsof men zich in een' prachtigen tuin be-
vindt , met de reis naar Hdvre in volle zee vergelijken,
waar men niets dan water en lucht ziet !

Wie voor het overige van zulk eene eentoonige natuur
houdt , kan zich dit genot verschaffen op eene reis van
Zweden naar Londen

,
of ook naar Hdvre — of, waarheen

het hem lust ; en in der daad , niet overal vindt men de ge-
zegende Baltische zee , niet overal de bekoorlijke, schilder-
achtige Scharen !



VIII. HOOFDSTUK.

Helsingforser woningen. — Logementen. — Winkels. —

Schouwburgen. — Vrouwelijke bediening. — Bal der
Russische gasten. — Tele. — Invloed der Russen
Stedelingen in Nieuw-Finland.

De stad Helsingfors is in wijken verdeeld, en heeft over
het algemeen breede , regte straten , waarin men fraaijc hui-
zen vindt. Overal heerscht eene orde en zindelijkheid, waarin
men de onvermoeide zorg der policie ten duidelijkste bespeurt.

De huizen zijn meestal van steen r hoewel men ook ge>-
heele wijken aantreft , waar zij van hout zijn opgetrokken.
Het is jammer, dat de gebouwen te Helsingfors over het
algemeen zoo digt opeen gedrongen staan. Overal heeft men
slechts eene zeer kleine ruimte onbebouwd gelaten : en daarom
vindt men nergens bij de huizen anders dan zeer bekrompene
en ongemakkelijke binnenplaatsen. Eene groote huisdeur,
die aan de straat uitkomt, wordt hier niet gevonden, en de
hoofdingangen zijn over het algemeen zeer naauw. Ingelegde vloe-
ren zijn hoogst zelden ,

zij worden voor eene overtollige weelde
gehouden , die slechts in weinige huizen voorkomt. De wo-
ningen zijn hier de helft goedkooper dan te Petersburg;
ofschoon de huurprijzen , wegens den grooten toevloed van
gasten in den zomer , aanmerkelijk hooger beginnen te worden.
De bewoners van onze residentie, welke des zomers naar
Helsingfors gaan, zullen best doen, indien zij hunne wo-
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ningen vooraf bestellen. Want dikwijls gebeurt het, wanneer
men niet vroeg genoeg voor eene woning gezorgd heeft, dat
men in grooteverlegenheid geraakt, vooral wanneer men omstreeks
het midden van den zomer aankomt, wanneer de stad opge-
propt van gasten is — dan zijn de woningen alle bezet !

Daarbij is het geene zeldzaamheid, dat er ook in de loge-
menten geene enkele kamer meer te krijgen is, zoo dat
men in den eigenlijken zin nergens plaats vindt. Eene woning
van 4 of 5 nette kamers met meubelen en alles, wat
eene huishouding voor dagclijksch gebruik noodig heeft, komt
gedurende de zomermaanden op 300—400 roeb. ass., hoewel
de prijzen afwisselen naar den stand der woning; in de
fraaiste gedeelten der stad zijn zij aanmerkelijk hooger. Voor
eene kamer in een logement betaalt men 1 roeb. of 1 roeb.
50 kopekken ass. De logementen

, welke voor vreemdelingen
de meeste aanbeveling verdienen, zijn het Societiit-hus en
dat van Eckmann : beide zijn ruim en liggen aan de kust,
welke steeds vol leven en beweging is. Men heeft hier ook
nog een Hotel de St. Pétersbourg , dat echter niet ruim is
en slechts weinig kamers bevat; zij zijn wel is waar beter
en smaakvoller ingerigt, doch dewijl het getal klein is,
vindt men er zelden eene onbezet. Voor vreemdelingen

,

welke met eigen rijtuig reizen, vindt men in elk dezer
logementen vertrekken voor de bedienden, waarvoor men
geene zeer hooge huur behoeft te betalen. Vele familiën
brengen hare eigene paarden mede ,

hetgene gansch niet
overbodig is, dewijl men het hier zeer moeijelijk, zoo niet
geheel onmogelijk vindt, paarden in huur te bekomen. —

De geschiktste plaats, om binnen de stad eene wandeling te
doen, zijnde Helsingforser wallen; zij zijn lommerrijk, ta-
melijk breed, en bevatten de aanmerkelijke uitgestrektheid
van de haven tot aan den schouwburg. Hier ontmoet men
zeer vele wandelaars , en daarbij is het aangenaam, dat
men niet op de scherpe stecnen behoeft te gaan , waarmede
al de straten van Helsingfors geplaveid zijn. Trottoirs vindt
men hier nergens. — Eene van de voornaamste verrigtingon.
der vreemde dames is eiken morgen , de winkels te bezoe-
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ken , welke van 12 tot 2 opgepropt vol zijn, en _ daar heeft
men het Newskij-gezigt (*) voor zich. Te Helsingfors vindt
men vele schoone magazijnen (of liever winkels) ; de belang-
rijkste zijn die van Etülin , Uschakow en Decker. De
winkel van den eersten wordt uit hoofde van de deugdelijk-
heid en den billijken prijs der onderscheidene waren hoog
geroemd; hier is het inzonderheid tegen één uur buitengewoon
vol, en hij verkoopt eene onbegrijpelijke menigte van allerlei
goederen -— hij maakt over het algemeen de beste zaken in
gansch Helsingfors. De Finlandsche winkels zijn over het
geheel zeer rijk in fraaije en kostbare artikelen , schoon de
kooplieden alhier de gave missen, om hunne waren met
bevalligheid en smaak ten toon te stelfén. Zij verbergen het
goede en stallen het slechte uit; daarom heeft de winkel van
een' Finlander het voorkomen van eene gewone kermiskraam
en wel als geene der fraaiste, terwijl zij onder het oog
van een' Franschman óf ook zelfs van een' Russischen koop-
man weldra in een prachtig magazijn zou verkeeren , waar-
heen men het dubbeltal koopers zou zien toestroomen.

De eigendommelijke inrigting van de winkels alhier verdient
wel, dat men er een oogenblik bij stil staat. Men vindt
daarin alles, wat men verlangen kan: de rijkste stoffen
naast allerlei schoenmakerswerk ,

voorwerpen van tooi
en opschik naast geenszins liefelijk ruikenden kabeljauw,
kostbare wijnen naast lampolie, kristal, suiker, ja alles,
wat men bedenken kan, behalve smaak __ en dit alles
vormt eene kluchtige vereeniging van keuken, gezelschapszaal
en kelder. Onder die, welke zich door hare uitmuntendheid en
goedkoopheid zeer voordeelig onderscheiden , komen in aan-
merking : Coloniale goederen , tafelserviezen , theegoed, hor-
logies, pendules

, benevens alles , wat voor het toilet eener
dame noodig is. De lakens zijn hier niet duur, maar zij
worden zeer spoedig kaal, en zijn dus niets beter , dan de
Petersburger : intusschen vindt men in den winkel van den
Heer Etulin echt Engelsen laken van eene bijzondere deugd.

(*)■ In Petersburg.
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Artikelen van brons , horlogies en pendules worden hier
in menigte verkocht : het goedkoopst heeft men ze in den
winkel van Decker. Een dameshorlogie van goed goud met
de steenen kost 200 roeb. ass. , dus veel minder, dan te
Petersburg, Den tafelwijn verkoopt men hier meestal in kan-
nen of kruiken , eene Zweedsche maat, die aan 3 1/» Russische
flesch beantwoordt; onder de geestrijke dranken is de arrak
hier bijzonder goed en niet zeer duur. Het glaswerk , onder
den naam van kristal bekend, is in alle winkels van eene
uitstekende hoedanigheid,. Een der merkwaardigste handelsarti-
kelen is hier de Zweedsche tabak , dien men slechts in Zweden
en Finland kan bekomen : te Petersburg mag hij niet inge-
voerd worden.

Het Zweedsche pond js een weinig zwaarder, dan het
Russische ; men meet hier met eene el, die anderhalve wer-
schok (*) korter is , dan de arschin. — Men moet zich in-
tusschen door de goedheid der Helsingforser waren niet tot
belangrijke inkoopen laten verleiden , want het regt van uit-
voer is zeer naauw beperkt , en wie zich daaraan vergrijpt,
verliest niet alleen zijne goederen

, maar is ook nog verpligt,
eene aanzienlijke boete te betalen. Noch te land noch ter zee
ontsnapt men den scherpen blik der tolbedienden ; hier zoo
wel als daar moet men zich aan een streng onderzoeken
onderwerpen.

Helsingfors bezit ook een' schouwburg , die echter weinig
te beduiden heeft. Hij is oud, niet zeer ruim, en vormt
een scherp contrast met de andere prachtige gebouwen der
stad. Doch binnen kort zal men een begin maken met het
bouwen van een' nieuwen schouwburg

, die ongemeen fraai
zal wezen. Bij den tegenwoordigen heeft men geen vast
gezelschap : de voorstellingen worden door reizende troepen
gegeven. Somtijds zijn de spelers vrij goed, doch de ontvangst
zoo gering, dat zij

, hoewel het huis dikwijls vol is, op
verre na niet toereikend is , om den troep te onderhouden :

daarom kan men bij den tegenwoordigen toestand van het

(*) De tverschok is het zestiende deel van den arschin.
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theater geene goode voorstelling verwachten. In den zomer
van 1841 verscheen hier een zeer goede troep Duitschc
tooneelspclers, die zelfs Fenella, Norma en Fidelio ten too-
neele voerden , hoewel zij uit gebrek aan middelen hunne
voorstellingen moesten staken en Helsingfors verlaten. Doch
ook zonderj schouwburgen kan men te Helsingfors zeer aan-
genaam leven , zonder dat men reden heeft, zich over een-
toonigheid of gebrek aan afwisseling te beklagen. Onge-
dwongene vrolijkheid kenmerkt alle gezelschappen — en go-
telschappen vindt men overal, dus kan men zich hier
niet vervelen. Daarenboven heeft men hier afwisselingen
zonder einde , gestadig ziet men toonkunstenaars verschijnen ,

die hier concerten geven; dagelijks kan men op de zee gaan spele-
varen , eene wandeling in den hortus (*) of in den Stadstuin
doen, openbare of bijzondere bals bezoeken — en zoo heeft
men nog eene reeks van andere vermakelijkheden , waaraan
men naar eigen verkiezing deel kan nemen. De stadstuin ligt aan
de Petersburger poort digt bij den oever van den zeeboezem —

het is waarlijk eene allerverrukkelijkste plaats! De lucht heeft
iets cigendommelijks, en is , vooral des avonds, zoo aange-
naam en gezond

, dat zij eene menigte wandelaars uitlokt,
om zich daarin te verlustigen. In dien zelfden tuin is aan
den oever een fraai huis gebouwd

, waarin men eene res-
tauratie vindt: voor een zeer billijken prijs kan men hier
alles bekomen. Ook eet men hier a la table d'hóte , en aan
tafel wordt men slechts door Zweedsche en Finlandsche
maagden bediend.

Door den ganschen tuin heen zijn tenten geplaatst, in welke
men gebruiken kan , wat men verkiest. In Finland bedienen
over het algemeen zelden mannen — deze zoeken andere bezig-
heden. In de meeste logementen en bijna in alle bijzondere
huizen wordt datgene

, wat elders lakeijen doen , door meis-
jes verrigt; zij doen alles : zij bedienen aan tafel, stoppen
de pijpen , enz. ja in sommige koffijhuizen zijn de marqueurs
aan het biljart ook meisjes, zoo dat de Finlandsche dienst-

( k) Kruid. uu..
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meiden een' zeer uitgebreiden werkkring hebben. Voor al
hare moeite en inspanning genieten zij een zeer gering
loon, gemeenlijk van 20 tot 40 roebels in het jaar ;en
echter zijn zij steeds zeer net en naar de nieuwste mode
gekleed.

In de herberg van den Btadstuin betaalt men 1 roeb. ass.
voor een middagmaal, dat uit vijf zeer wel toebereide spij-
zen bestaat, en zelfs beter is , dan in het societiit-hus. Hier
worden dikwijls dinés aangerigt, of soirees gehouden , welke
de Petersburger gasten geven. De merkwaardigste werd in
het jaar 1839 gegeven door eene Petersburger dame voor
een' uitgelezen' kring van Helsingforsers en vreemdelingen.
De jonge lieden vermaakten zich voor het huis met dansen ,

en dewijl de nacht duister ipas, voorzagen zich de cavaliers
van fakkels : het gezigt was verrukkelijk en leverde een zoo
eigenaardig schouwspel op, dat de geheele tuin werd op-
gevuld met drommen van nieuwsgierigen

, die zich in den
aanblik der vrolijke menigte verlustigden. De witte kleede-
ren der dansende schoonen verdwenen nu eens in de duis-
ternis , dan weder kronkelden zij , van den helderen fakkel-
glans beschenen, als slangen door de donkere groep der
dansenden heen; de welluidende toonen der speeltuigen vol-
tooiden de betoovering van het verrukkelijke schouwspel. Nu
verscheen de champagne

, de kurken vlogen met een' knal
uit hare enge gevangenis, de bokalen schuimden — alles
zweeg, nu hief een der aanwezenden een vermaard
Russisch letterkundige, zijn glas omhoog en stelde een' toost
op de gezondheid van den Keizer en op de welvaart van
Rusland in. Een donderend hoerra! deed de lucht weer-
galmen , en alle Helsingforsers, die gekomen waren, om
zich met het feest der Russen te vermaken, drukten hun
genot door luide vreugdekreten uit en zwaaiden met hoeden
en mutsen om het hoofd. Thans werd het vermaak algemeen :

Russen en Finnen ,
genooden en ongenooden , allen meng-

den zich ondereen, vormden een' enkelen vrolijken drom ,
en de champagne vloeide in stroomen. De gastvrije dame,
welke het feest gaf, hield niet op , allen te onthalen :de
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dans , welke eenigen tijd gestaakt was, begon op nieuw,
en ieder moest, op haar verzoek , daaraan deel nemen, zoo
dat zelfs grijsaards in beweging kwamen ; ja men ging onder
allerlei grappen en aardigheden voort, tot eindelijk de gasten
van vermoeidheid schier nederzegen , een einde aan het feest
maakten, en, onder vrolijke muzijk, in de genoegelijkste
stemming naar de stad terug keerden.

De Petersburgers brengen hun1 tijd hier over het algemeen
zeer aangenaam door, en dergelijke feesten behooren niet
tot de zeldzaamheden. Met den stadstuin is een kruidtuin
verbonden , die , even a}s de eerste, met de uiterste zorg
in behoorlijke orde gehouden wordt. Buitendien is er nog een
derde , welke insgelijks voor het publiek open staat en
lele heet: hij ligt 2 wersten van de stad aan den weg naar
Abo. Ook deze is zeer schoon ; de tuin is op den oever
van den zeeboezem aangelegd; ook hier vindt men eene
goede tafel , een biljart, eene kegelbaan , een zeebad —

zoo dat men er zeer genoegelijke uren slijten kan.
In de zaal van het Societat-hus beginnen de danspartijen in

de maand September en duren tot April; des zomers wordt
hier slechts bij eene buitengewone gelegenheid een bal ge-
geven. Zoo gaven b. v. in het jaar 1840 bij de viering
van het tweede eeuwfeest der Finlandsche Alexander-univer-.
siteit de professoren hier een luisterrijk bal, gelijk ook de
Helsingforser kooplieden. De geheele tijd der feestviering,
welke veertien dagen duurde , werd over het algemeen zeer
aangenaam doorgebragt, te meer ,

dewijl eene menigte aan-
zienlijke inwoners van Petersburg opzettelijk herwaarts geko-
men waren , om er deel aan te nemen. Alle vertooningen
en plegtigheden zijn destijds in de «Noordsche Rij » en in
de » Tijdgenooten» uitvoerig beschreven , zoo dat het over-
bodig zou wezen , er hier nog verder van te gewagen.

De gezelschappen zijn te Helsingfors over het algemeen
voortreffelijk, en veel luisterrijker , dan te Abo en in de
overige steden van Finland. Voor het invoeren der stoom-
vaart zag men te Helsingfors weinig equipages — men kende
daar de alverwoestende mode nog niet. Tegenwoordig is alles.
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anders ; aanbidders en aanbidsters der mode vervullen de
gansche stad , in assembléezalen hoort men Fransch spreken,
de modemaaksters zijn gestadig met werk overladen ; langs
de straten en op de wandelingen ontmoet men elk oogen-
blik dandy's met groote lorgnetten voor het oog ; in één
woord , het bescheidene stille Helsingfors verandert in een'
woeligen rijken hofzetel. In de plaats der weinige vroegere
equipages in antedivuliaanschen smaak kwamen prachtige
koetsen en fraaije droschken naar de nieuwste mode in zwang.
De vriezen mantels der vroegere koetsiers hebben voor de
Russische kamelotten jassen plaats gemaakt — in één woord

,

de toenadering tot het prachtvolle Petersburg is hier in
alles zigtbaar. De vroegere zeden der Finlanders beginnen
te verdwijnen ; intusschen vindt men te Helsingfors nog vele
familiën, die hare voorvaderlijke gewoonten bewaard hebben.

Vele ,
ja bijna alle bewoners van Helsingfors (inzonderheid

de middelstand) verstaan reeds en spreken zelfs Russisch. De
Finnen zijn

, zoo als boven gezegd is , sedert zij meer met
de Russen in aanraking komen

, zoo wel in uitwendige vor-
men als in geestbeschaving aanmerkelijk veranderd ; hierom
kan men de Helsingforsers ,

gelijk de bewoners van Nieuw-
Finland over het algemeen , in twee klassen verdeden : na-
melijk in diegenen , welke zich aan het leven en de zeden
der Russen gewend hebben , en in ouderwetsche Finnen ,

welke de zeden en gewoonten hunner voorvaderen hardnek-
kig vasthouden. Beide klassen onderscheiden zich evenwel
door goedhartigheid, gastvrijheid en verheven zielenadel;
zij hebben ook wel hunne zwakke zijde , doch wie heeft die
niet ? — volmaakte menschen worden nergens gevonden.
Opgevoed in een' godsdienstigen geest, bezitten zij vele
uitmuntende hoedanigheden, die hen allerwegen doen uit-
blinken , en hun eene eervolle plaats onder de beschaafde
volken van Europa aanwijzen.

Met opzigt tot de verlichting staan de hedendaagsche Fin-
nen ook in der daad zeer hoog en hunne namen schitteren
met een' onverdoofbaren glans in de jaarboeken der weten-
schappen.



IX. HOOFDSTUK.

Etiquette bij bezoeken. — Nieujaar. — Het jaar der
beproeving, — Bruiloftsbals. — Ska°l ! — Finlandsche
gastronomen. — Vastenavond. — Groote vasten.
Palmzondag, — Goede vrijdag. — Paschen. — De
eerste Mei. — St. Jansdag. — Marten Luther.
Kersmis. — Begrafenissen.

De zeden en gebruiken der echte Finnen zijn hoogst
zonderling. Het voornaamste middel, om kennis te maken ,

is het afleggen van bezoeken. De etiquette , welke in Finland
daarbij in acht genomen wordt , is alleraardigst en grenst
schier aan het ongeloofelijke. Aan de deur van iederen ste-
deling hangt eene soort van blikken bus of lade met eene
opening en het opschrift: « Lada för visit-kort » (bus voor
visitekaartjes) (*). Hij

, die bij den bewoner een bezoek wil
alleggen , steekt zijn kaartje in de bus, en de zaak is in
orde. Zoo dra hij zijn kaartje eenmaal aan de bus heeft toe-
vertrouwd , is zijne kennis met het huis gemaakt, en om
op dien voet voort te gaan , moet hij dit ten minste elke
maand eens herhalen. Op deze wijze kan men in korten tijd

(*) Deze bus wordt inlusschen dan slechts uitgehangen, wanneer de
heer van het huis afwezig is of niemand ontvangen wil.
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met de ganschc stad in kennis geraken , men behoeft slechts
in alle visitebussen zijn kaartje te steken,.

Op nieuwjaarsdag beginnen in geheel Finland reeds vroeg
in den morgen tallooze bezoeken , en zoo gaat het Voort tot
laat in den avond. leder stedeling wapent zich met geduld
en met — visitekaartjes. Hij houdt het voor een onvermijde-
lijkcn pligt , naar al zijne kennissen te rijden : iemand
over te overslaan of te vergeten zou de grootste beleediging
zijn en het regt doen verliezen, om immer weer een bezoek
bij hom af te leggen. Behalve de morgenbezoeken bij de
mannen, is men des avonds verpligt, zich naar alle dames
te begeven; hierbij dient echter niet vergeten te worden,
dat men noch des morgens noch des avonds in eenig huis
wordt ontvangen, en dat men slechts de kaartjes in de uit-
gehangene visitebus steekt. Wanneer do bezoektijd (namelijk
des avonds 9 uur) voorbij is , worden deze bussen ingeno-
men , en nu vergelijkt men de kaartjes met de lijst zijner
kennissen , en wee hem, die op de lijst staat —en niet in de bus
ligt! Die heeft nimmer weer eene uitnoodiging te wach-
ten , en de omgang is voor eeuwig afgebroken.

Wanneer iemand op een bal of op een ander feestmaal
genoodigd wordt, moet hij zich bepaaldelijk den volgenden
dag of ten minste in de zelfde week naar de woning dergenen be-
geven , die hem genood hebben , en met de woorden : « Tack
för sist! » voor het onthaal zijn' dank betuigen ; verzuimt
hij dit , dan wordt hij voor een' lompen vlegel verklaard ,

en zijn naam plegtig van de lijst der kennissen uitgeschrapt. —

Wanneer een gast binnen treedt, wordt hij gemeenlijk met
het hartelijke « valkomen! » (welkom!) begroet.

Om op eene bruiloft genoodigd te worden , moet men ook
een paar dagen vroeger gaan feliciteren, niet slechts bij de
bruid, maar ook bij den bruidegom. Wie dit bij een' van
beide verzuimd heeft, die onvangt zeker geen uitnoodigings-
kaartje. Het is in geheel Finland als vaste regel aangeno-
men , dat jongelingnoch meisje in het huwelijk mag treden dan
een geheel jaar na de verloving — dit is het jaar der be-
proeving vooï beide; na afloop van dien tijd worden de ge-
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boden driemaal afgekondigd , en men gaat over tot de huwe-
lijksvoltrekking volgens Luthersch gebruik. Het trouwen
geschiedt bij rijke lieden met veel plegtigheid; ongemeen
schoon is het gezang , verzeld van het orgel en een goed
bezet orkest. Na afloop der plegtigheid wordt er in de wo-
ning des bruidegoms gewoonlijk een bal gegeven : op zulke
bruiloftsbals heerschen zeer merkwaardige gebruiken. Het
volk stroomt in menigte naar het huis van het jonge paar

,

dat op het eerste teeken van de menigte buiten moet komen,
al ware het midden in den dans. Wanneer men de nieuw
getrouwden lang genoeg beschouwd en inzonderheid de bruid
en hare kleeding met de uiterste naauwkeurigheid gemon-
sierd heeft, wenschen allen hun geluk en verwijderen zich ,om
voor een' nieuwen toegestroomden drom plaats te maken:
dit houdt dikwijls twee uren aan, gedurende welke de arme
jonge vrouw iederen keer in de voorzaal moet verschijnen

,

zich op eenen stoel plaatsen en naar alle zijden ronddraaijen,
opdat men haar des te beter zien kan. — Gewoonlijk danst
men op deze bruiloftsbals den Zweedschen rondedans : de bruid
plaatst zich in een kring , welke door al de gasten wordt
gevormd, en nu moet zij met ieder zonder onderscheid rond-
springen

, naar eene echt nationale , hoogst eentoonige muzijk;
hierop bindt men haar de oogen digt, geeft haar een' bloem-
krans in de hand en plaatst een' stoet voor jonge meisjes om
haar heen; wie van haar uit de hand der bruid den krans
op haar hoofd ontvangt, wordt volgens de uitlegging der
Finnen na afloop van een jaar verloofd. Bij den maaltijd

,

na het eindigen van het bal, wanneer men op de gezondheid
van het jonge paar drinkt, worden deze onder schreeuwen
en zingen op stoelen door het vertrek gedragen. Den vol-
genden morgen gaan allen , die op de bruiloft zijn geweest,
met nieuwe gelukwenschingen naar de woning van het jonge
paar, hetwelk dus weder moet verschijnen en de gasten op
nieuw onthalen. Nu volgen de tegenbezoeken, waarbij de
jonge lieden overal des morgens op confituren en allerlei
ingelegd goed , des avonds op koffij onthaald worden.

De geliefkoosde drank , welke in de gezelschappen der Fin-
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hen in kleine glaasjes gepresenteerd wordt, heet koude
punch, die uit arrak ,

suiker, citroenen en soms ook nog uit
champagne bereid wordt. Aan dames geeft men de zooge-
noemde Caroline, die uit rooden wijn en onderscheidene krui-
derijen bestaat. De gewoonte, om ieder maal, wanneer
iemand op hare gezondheid drinkt, een' teug te nemen ,

noodzaakt haar somtijds, verscheidene glazen te ledigen ; want
deze beleefdheid niet op die wijze te beantwoorden , zou als
eene groote lompheid worden aangemerkt, en kon onaange-
naamheden ten gevolge hebben, waarvan het einde niet te
overzien was. Onder mannen wordt dit gebruik noch stren-
ger in acht genomen.

Wie iemands gezondheid wil drinken, spreekt het woord:
« Ska°l. >. uit, waarbij hij naauwkeurig acht geeft, dat zijn
makker geen' droppel minder drinkt , dan hij. Bij groote
feestmalen, waar het soms gebeurt, dat eenigen elkander
niet zien kunnen , worden gestadig bedienden van het eene
einde der tafel naar het andere gezonden met de aandui-
ding

, dat die of die op de gezondheid drinkt van den Heer
die * degene, wien zulks wordt medegedeeld, staat aan-
stonds op en ledigt zijn glas, met dankbetuiging aan den
afzender. Deze belagchelijke gewoonte maakt, dat op het
einde van den maaltijd vele gasten eene bovenmatige verheu-
ging hebben. Wie bij zulk een feestmaal op de gezondheid
van den gastheer drinkt, moet aanstonds tot straf 6 glazen wijn
ledigen. De gezondheid van den gastheer namelijk stelt men
eerst tegen het einde der tafel in, en dit wordt gemeenlijk
aan den oudsten der gasten opgedragen. Somtijds worden
bij zulke maaltijden ook liederen gezongen , welke door den
oudsten gast aangeheven en dan door alle vervolgd worden.

In kleine steden heeft het soms nog wel plaats, dat, wan-
neer iemand voor de eerste maal in een gezelschap verschijnt,
de gastheer op zijne gezondheid drinkt en hem met eene korte
toespraak begroet. Dames worden zelden op groote diné's
genoodigd

, over het algemeen nemen daaraan slechts mannen
deel: zelfs de vrouw van het huis verschijnt niet aan de tafel.
In Finland drinkt men bij toosten niet altijd champagne, over het
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algemeen koude punch, De Finlanders zijn daarvan groote
liefhebbers; do Russen en Engelschen drinken voornamelijk
ha de tafel punch , (*) de Hollanders voor de tafel, de
Zweden en Finnen echter zoo wel bij het middagmaal, als
na hetzelve.

Na het eindigen van den maaltijd gaat men aanstonds
uiteen. Dit heeft ook plaats bij avondpartijen; naauwelijk
krijgt een van het gezelschap lust, om naar huis te keeren , of
allen staan te gelijk op , en de zalen zijn in een oogenblik
ledig. Even zoo komen zij ook te gelijk, niemand verschijnt
vroeger of later, dan op den bepaalden tijd. —De Finnen
zijn over het algemeen geene bijzondere gastronomen .' soep
met suiker, saus met suiker, gebraad met suiker, en zoo nog
het eene en andere op de zelfde wijze ; naast de suiker speelt
in de Finlandsche keuken de peterselie eene hoofdrol. Deze
staat hier in zulk een hoog aanzien, dat zij in alle logementen
zoo wel op de tafel als bij het nageregt verschijnt. Het Fin-
landsche bier is niet bijzonder smakelijk; en de geringste
soort, svagdricka genoemd , is een eigendommelijk, troebel
brouwsel, dat voor dengenen, welke daaraan niet gewend
is , volstrekt ondrinkbaar is. In Finland houdt men er veel
van; de Zweedsche koning Jan Hl. was er een hartstogte-
lijke liefhebber van en ontbood het steeds van Abo. Een zeer
gewone drank is ook water met melk, of een mengsel van
suikerwater met wijn en citroensap, welke kallsköl heet.
Bij het avondeten presenteren de Finnen meestal ölest rond,
warme melk met bier gemengd. Onmiddellijk na het eten
nemen eenige Finnen een oud gebruik in acht. Zij loopen
namelijk naar een' der gasten en slaan hem op den schouder
onder het uitroepen van: mat-klopp (mat spijs, klopp,
klap, slag).

Onder do Finlandsche gebruiken verdient ook het vieren
van eenige verjaardagen te worden vermeld.

Van den nieuwjaarsdag (Zw. Nyars-Dag) hebben wij'reeds
gesproken. Dan is in gansch Finland alles op de been en in

(*) De schrijver neemt hier, zoo het schijnt, het woord punch in eene
ruime betcekenis.
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beweging. Men rijdt, men draaft, men feliciteert overal, —

ieder vcrwenscht deze ondragelijke gewoonte , en echter neemt
hij ze met de uiterste gestrengheid waar.

De boterweek (Zw. Fasstags, Finl. Laskias sunn) onder-
scheidt zich in Finland slechts hier door van de andere , dat de
Finnen in dezelve meer dan gewoonlijk eten ; aan tafel worden
dan ook de zoogenoemde vastenbroodjes voorgezet, die zeer
vet zijn en met zoete melk, suiker en kaneel toebereid worden.

De groote vasten (Zw. Fastan , Finl. Paast). Streng ge-
nomen houden de Lutheranen eigenlijk in het geheel geene
vasten; intusschen brengen vele Finnen dezen tijd met aan-
houdend bidden en psalmzingen door , en houden zicfe van
alle gezellige genoegens verwijderd. Slechts op Maria-
Boodschap veroorloven zij zich openlijk dansen, doch ook dit
vermaak is met een edel doel gepaard : al het geld, hetwelk
öp dien dag ontvangen wordt, strekt ten voordeele der armen.

Op palmzondag (Zw. Palm-Sandag. Palu-Sunn) gaan de
bewoners der dorpen vroeg in den morgen bij hunne buren
rond en wekken hen met palmtakken.

Op goeden vrijdag (Zw. La°ngfredag, Finl. Pika-Perjant)
staat alle arbeid stil, de winkels zijn gesloten , men brengt
den ganschen dag met bidden en psalmzingen door: vele
nuttigen ook geene spijzen. De gemeene man gebruikt op
dezen dag de zoogenoemde mjamma (Zw. mema) , die uit
roggemeel en mout wordt bereidt.

Paschen (Zw. Pa°ks Dag , Finl. Paasidis Perjant) is hier
geen feestdag; er heeft in de gansche paaschweek niets bijzon-
ders plaats, behalve dat men veel mjamma en eijerkoeken met
zoete melk eet.

In de pinksterdagen (Zw. Pingst-Dag, Finl. Heluntai)
ziet men op verscheidene plaatsen spelen , die met het Sla-
vcschc kupalo veel overeenkomst hebben. Sommigen rigten
op de binnenplaatsen hunner huizen eene soort van berken
priëelen op , waarin de familiën koffij drinken en de feest-
dagen in een vriendschappelijk onderhoud doorbrengen. Op
andere plaatsen hangt men een' krans van veldbloemen boven
de deuren, en op den avond van den tweeden pinksterdag-
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werpt men berken takken of bloemkransen in het meir of
in de rivier.

Den eersten mei kan men in Finland honig- en dominésdag
noemen : het eerste , dewijl dan alles op honig wordt ont-
haald , het laatste dewijl de predikanten op dien dag middag-
malen geven. — Volgens de Finlandsche wet geniet de weduwe
van een' predikant een geheel jaar de inkomsten zijner plaats,
die 6—Booo rijksdaalders (*) en soms nog meer bedragen ;

doch wanneer een predikant na den eersten mei sterft, dan
geniet de weduwe de inkomsten van haren man twee jaren lang.

De St. Jansdag is in Finland de vrolijkste van alle feest-
dagen gedurende den geheelen zomer. — De avond voor St.
Jansdag wordt door onderscheidene bijgeloovige Finnen voor
een' tijd gehouden , wanneer de duivel meer dan gewoonlijk
zijne rol speelt.

De gemeene Fin ander gelooft, dat in den St. Jansnacht
alle arnigauta (f) zich openen. Op de plaats, waar de schat
verborgen is, vertoont zich volgens de verzekering der Finnen,
eene blaauwachtige vlam, die men echter niet anders zien
kan, dan van een dak , en wel van een zoodanig gebouw,
dat reeds voor de derde maal verplaatst is. Ten gevolge van
deze overlevering verzetten sommige Finnen het eene of andere
gebouw (eene schuur , de badkamer, en zelfs het woonhuis)
van de eene plaats naar de andere, enkel om een' schat te
kunnen zien ; ook gelooven zij , dat de schat door niemand
wordt verkregen, die eenig scheldwoord uitspreekt; ja zij
verhalen zelfs als eene daadzaak, dat eens een Finlander een'
schat half uit een meir had opgehaald, doch in zijn' toorn , dat
de zware ketel, welke den schat inhield, hem zoo veel moeite
veroorzaakte, eenige vloekwoorden uitgesproken had, en dat
de schat aanstonds onder een vreeselijk gedruisch naar den
bodem was terug gekeerd

, zonder dat het naderhand moge-
lijk geweest was, hem weer te vinden. Anderen verwarmen
op St. Jansavond het bad , en maken alles gereed, wat
noodig is om te wasschen : water , borstels, zeep , enz. Dit

(*) Een rijksdaalder bedraagt 1 roeb. 20 kop. ass.
(f) Arm bcteekent in de Finsche taal schat, en gauta een' kuil
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laten zij den ganschen nacht staan voor den onzigtbaren heer
van het huis — den huisgeest, welke door deze oplettendheid
vriendelijker wordt. Ook leggen eenigen op de hoogste plaats
hoopen hout (kokko), die zij inbrand steken. Anderen werpen
brandende teertonnen in de meiren en rivieren. De jonge-
lingen en meisjes uit de mindere volksklassen brengen den
ganschen nacht voor St. Jan slapeloos door. Zij staan of te
midden van brandende houtmijten , of zij wandelen, dansen
en spelen op de eilanden of op den publieken weg.

Den St. Jansdag zelven slijten de stedelingen met de dorps-
bewoners op landhuizen of eilanden in gejuich en dans.

De Marten-Luthersdag (den 29 October — 10 November)
vieren eenige rijke Finnen met feestmalen, waarbij eene
gans wordt geslagt.

Kersmis (Zw. Jul-Dag) is het grootste feest der Finnen.
Op kersavond Zw. (Jul-afton) zendt men elkander ge-
schenken, zonder dat men weet, van wien zij komen. Ge-
woonlijk zijn de overbrengers onbekende of vermomde per-
sonen ; zij werpen de geschenken , waarop de naam staat van
dengenen, voor wien het bestemd is, op den grond en
verdwijnen aanstonds. Het meeste genot verschaft deze avond
aan de jonge meisjes , die alles, wat zij kunnen aanwenden ,

om den onbekenden zender van het geschenk te ontdekken ;

hieruit volgt gissen, raden, twisten, enz. Op dezen avond
moet bij eiken vader van een huisgezin , al is hij ook nog
zoo arm ,

rijsten brij en Ljutfisk (eene vischspijs naar den
Zweedschen smaak) op tafel komen. In de steden ziet men
op dezen avond muzikanten van huis tot huis gaan, en niemand
brengt hem anders dan in den familiekring door. — Op den
eersten en tweeden feestdag trachten zich de Finnen op
allerlei wijze te vermaken: bals, dinés, avondvermakelijkhe-
den , enz. hebben allerwegen plaats.

Onder de gebruiken, welke in Finland in zwang zijn,
verdienen ook de begrafenisplegtigheden wel ,

dat men daarbij
eenige oogenblikken stil staat. De dood van eiken inwoner
eener stad wordt met het luiden der klokken aangekondigd ;

de lijkstaatsie
, die zich gemeenlijk des namiddags naar het
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kerkhof begeeft, wordt van een koor zangers gevolgd. De
doodkist wordt geplaatst op een' opzettelijk daartoe vervaar-
digden katafalk , die met zwart fluweel en zilveren tressen
versierd is: boven denzelven ziet men een' troonhemel ,

langs welks zijden pluimen en kwasten afhangen. De koetsier
en lakkeijen, welke bij de kist gaan, zijn met zwarte mantels
bedekt, en hebben driekante hoeden met zwarte veeren op
het hoofd. — Indien er in de haven een matroos komt te
overlijden, dan wordt hij — hij mag zijn wie hij wil — door
de gansche manschap des schips verzeld; ja het gebeurt meer-
malen , dat matrozen van andere schepen in plegtgewaad hun'
makker naar zijne eeuwige rustplaats verzeilen. Voor zijn graf
wordt de vlag van het schip, waarop hij gediend heeft, ge-
plaatst, die, aan een' langen stok bevestigd, bij de lijkstaat-
sie door den oudsten matroos achter de kist gedragen wordt.
Deze wederzijdsche achting, welke de eene makker den ande-
ren na zijnen dood bewijst, is een schoone trek in het karakter
der Finnen.



X. HOOFDSTUK,

Alexander-universiteit. — Aanvang der beschaving in
Finland. — Eerste gymnasium. — Geschiedenis der
hoogescholen. — Haar tegenwoordige toestand, — Cli-
nische school. — Studenten. — Vermaarde geleerden. —

Boekhandel. — Geleerde genootschappen. — Scholen.
De Nicolaïkerk in Helsingfors.

Een van de merkwaardigste gebouwen — men moge op
de schoonheid der architectuur of op het doel der oprigting
zien — is zonder tegenspraak de Finlandsche Alexander-uni-
versiteit. Het oppertoezigt is opgedragen aan den kanselier ,

een titel, waarmede thans Z. K. H. de troonopvolger Alex-
ander Nikolajewitsch bekleed is.

Deze hoogeschool, vroeger hoogst onbeduidend en zeer be-
hoeftig, is sedert de vereeniging van Finland met Rusland
door de zorgen van Keizer Alexander en Nicolaas zeer
verrijkt en met alle middelen ter verspreiding van verlichting
in het gansche land voorzien, en haar toestand is tegenwoor-
dig zeer gunstig, daar zij de Finnen met het licht der
wetenschap bestraalt, de ontwikkeling van den volksgeest
onder hen bevordert en hunne uitmuntende vermogens en
gloeijende liefde voor al, wat schoon en verheven is ,in
eene ruime mate aankweekt. Om te doen zien , hoe groot
de invloed der veranderde of liever der nieuwe Alexander-
universiteit op de welvaart van Finland is

, moet men tol
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het verledene opklimmen en eenen blik slaan op den aan-
vang der beschaving in Finland en op hare trapswijzc
ontwikkeling.

De eerste grondslag tot de beschaving in Finland werd
gelegd in de twaalfde eeuw door de Catholijken, welke in dit
land het christendom invoerden. Reeds in de dertiende eeuw
ziet men bij de Finnen sporen van aanmerkelijke verminde-
ring in hunne domheid en onbeschaafdheid , en in de veer-
tiende werd de eerste school te Abo opgerigt. Deze werd allengs
van verscheidene andere gevolgd , schoon het onderwijs op
dezelve, indien men het getuigenis der jaarboeken gclooven
mag , hoogst gebrekkig was , zoo dat degene , die iets van
belang wilde leeren, zich naar Parijs , Praag of Leipzig
moest begeven. Ja, men kan niet zonder reden zeggen, dat
de beschaving tot aan de tijden van Gustaaf Adolf trage
vorderingen maakte ; doch onder zijne regering werd in het
jaar 1630 te Abo een gymnasium opgerigt

, en dit was de
eerste stap tot verspreiding van meerdere kennis en tot ver-
drijving van alle overblijfselen uit de tijden van het heiden-
dom , gelijk ook van de bijgeloovige begrippen der Finnen ,

welke tot nu toe in de diepste onwetendheid verkeerd had-
den. Van nu af worden de Finnen van het licht der we-
tenschap en der kennis bestraald, en zij leeren het nut
en de noodzakelijkheid daarvan beseffen ; doch de ontwikke-
ling der beschaving en der verlichting kende geen gunstiger
tijd dan de minderjarigheid van Koningin Chmstina , gedu-
rende welke Graaf Peter Brahe , die zich in de geschiedenis
van Zweden een' onsterfelijken roem verworven heeft, regent
van dit land was. In het jaar 1640 verhief hij het gymna-
sium van Abo tot eene hoogeschool, waardoor de Finnen
aanleiding kregen, om zich met de borst op de wetenschap-
pen toe te leggen ; omstreeks den zelfden tijd had ook de
oprigting van het gymnasium te Wiborg en van eenige andere
scholen in Finland plaats. Doch de jaren van bloei voor de
hoogeschool van Abo liepen spoedig ten einde ; de slechte toe-
stand der Zweedsche financiën bood geene middelen aan, om
de nieuw opgerigte universiteit te onderhouden , en zoo kwam
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het ten laatste met haar zoo ver, dat zelfs de hoogieeraren
geene belooning voor hunne moeite ontvingen. Onder zoo
drukkende omstandigheden kon ,

gelijk van zelf spreekt, de
wetenschap geene vorderingen maken ; doch hetgene hare
uitbreiding inzonderheid verhinderde, was het gebrek aan
boeken. Er werd wel in 1642 eene drukkerij opgerigt, doch
het ontbrak insgelijks aan de noodige middelen , om haar in
stand te houden. Op die wijze zonk de hoogeschool al dieper en
dieper

, tot zij eindelijk
, van de noodzakelijkste ondersteu-

ning tot het bevorderen der wetenschap verstoken , ten tijde
van den grooten oorlog in het noorden tusschen Peter I. en
Karel 11. geheel werd gesloten : eerst in 1772 werden hare
gehoorzalen weder geopend. Met dit jaar eindigt voor haar
het tijdperk van stilstand der wetenschap ; van nu af gaat
de beschaving in Finland met rassche schreden voorwaarts.
De Zweedsche regering besloot, niettegenstaande de geringe
inkomsten, een mineralogisch kabinet en een anatomisch
theater aan te leggen ; ook legde zij den grondslag voor een'
kruidtuin , en bragt eene verzameling van natuur- en sterre-
kundige werktuigen bijeen. De Finnen legden zich thans nog
ijveriger op de wetenschappen toe, en op de Hoogeschool
van Abo kwamen zelfs eene menigte jonge lieden uit Zweden
studeren , zoo dat de universiteit, die reeds een' Europeschen
roem verworven had, weldra voor het getal hoorders te klein
werd ; toen legde de Zweedsche Koning Güstaaf Adolf IV.
in het jaar 1802 zelf den eersten steen voor een nieuw ge-
bouw, dat veel grooter' omvang zou hebben. Ook verbond hij
een godgeleerd seminarium met de hoogeschool. Doch het
nieuwe universiteitsgebouw was nog niet voltooid , toen het
jaar 1809 verscheen, in hetwelk Finland onder Keizer Alex-
ander ten eeuwigen dage met Rusland vereenigd werd. De
wijze vorst liet geen oogenblik voorbij gaan, om even onver-
moeid voor de welvaart van het nieuw verworvene land zorg
te dragen, als voor zijne oude uitgebreide staten. Hij gaf
last, om den oorspronkelijken aanleg nog te vergrooten , en
weldra zag men het colossale gebouw als een pronkjuweel
daar staan. Aan dezen uitstekenden vorst heeft men ook den
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sterretoren ,
de clinische school, de verrijking der boekerij

te danken ;
— in één woord , door hem kwam de hooge-

school tot haar' tegenwoordigen bloei en luister. Tot den
eersten bestuurden werd de doorluchtige broeder Zijner
Majesteit, de thans regerende Keizer, benoemd. Onder de
studenten heerschte een ongewone geest van vooruitgang .

. .

daar onstond in 1828 te Abo een verschrikkelijke brand,
waarvan ook de hoogeschool het offer werd. Het verlies, dat
hierdoor veroorzaakt werd, is niet te berekenen; doch
'sKeizers gewone milddadigheid deed het spoedig weer verge-
ten. Op zijn magtwoord rees de verwoeste tempel der we-
tenschap uit zijne asch weder te voorschijn, en reeds in den
herfst van 1828 werd te Helsingfors de tegenwoordige Fin-
landsche Alexander-universiteit geopend, en spoedig zag men
weer een prachtig gebouw met 5 hoorzalen , 2 ruime ver-
trekken voor de zittingen van het consistorie en de onderschei-
den faculteiten , eene groote aula voor verschillende plegtig-
heden , een physisch , mineralogisch

, munt- en kunstkabinet,
eene zaal voor de ontleedkunde en eene andere voor de muzijk.
Buitendien werd er nog een zeer ruim clinisch gebouw opge-
rigt, hetwelk zich van vele andere gebouwen van dien aard
zeer voordeelig onderscheidt, zoo wel door de voortreffelijke
inrigting , als door de spoedige hulp

, welke de lijder hier
erlangt. In het zelfde gebouw heeft men ook eene inrig-
ting voor kraamvrouwen, en eene rijke verzameling van
ontleedkundige werktuigen. Een der vleugels bevat eene af-
deeling van zielszieken ; de pogingen, door degenen

, welke
aan deze hoogeschool studeren, bij die ongelukkigen aangewend,
leveren de schoonste uitkomsten — en is dit niet in der daad
een allerbelangrijkste tak der geneeskundige wetenschap ?

Verder behooren tot de hoogeschool nog eene doelmatig en
voortreffelijk gebouwde zaal voor gymnastische oefeningen
en een uitmuntend observatorium, dat van eene menigte
werktuigen voor den beoefenaar der sterrekunde voorzien is.
Deze gebouwen zijn in den nieuwsten smaak aangelegd , en
het laatste bovenal is een sieraad der stad. Het gebouw voor
de boekerij der hoogeschool, dat een pronkstuk van bouw-
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kundige schoonheid is, werd in 1841 voltooid. Na den
brand van Abo bevatte de boekerij der hoogeschool naauwe-
lijks 800 boekdeelen, thans vindt men er ruim 50,000.
Haar' tegenwoordigen rijkdom verwierf de boekerij door
de buitengewone milddadigheid van den Keizer en de
belangrijke bijdragen van eenige particulieren, inzonderheid
van den vleugeladjudant Zijner Keizerlijke Majesteit, Alex-
androw ; tot hare vergrooting droeg tevens bij de vereeniging
der vroegere senaatsbibliotheek met dezelve, gelijk ook de
aankoop der boekerij van wijlen den Heer van Süchtelen ,

Nederlandsch gezant bij het hof van Stockholm, welke de
Keizer aan de hoogesehool ten geschenke heeft gegeven.

Gelijktijdig met het verplaatsen der Finlandsche hoogeschool
van Abo naar Helsingfors , werd er voor haar een nieuw
reglement ontworpen , hetwelk met den tegenwoordigen gang
der beschaving meer in overeenstemming was; ingevolge het-
zelve zijn bij de hoogeschool in de vier faculteiten 49 leeraren
aangesteld , van welke: 22 professoren, 15 adjuncten, 5
lectors en 7 leeraars der kunsten; buitendien zijn er nog
verscheidene privaat-onderwijzers, wier getal onbepaald is.
Voor de Russische taal en letterkunde is aan de hoogeschool
een buitengewoon hoogleeraar aangesteld.

Het getal der ingeschrevene studenten bedraagt gemeenlijk
600, schoon het niet wel mogelijk is, dat der werkelijke hoorders
naauwkeurig op te geven ; want vele zijn bij hunne bekrom-
pene middelen niet in staat, den cursus regelmatig bij te
wonen; nadat zij eenige kundigheden opgezameld hebben,
verlaten zij voor korter' of langer' tijd de residentie, be-
geven zich naar afgelegene deden des lands en stellen zich
hier door lesgeven weldra weder in staat, om naar de hoo-
geschool terug te keeren en den begonnen' cursus te voltooi-
jen. Intusschen kan men aannemen, dat het getal hoorders
tusschen de 400 en 500 bedraagt.

De vicekanselier der hoogeschool is tegenwoordig , zoo als
wij reeds vermeld hebben, de generaal Tesslew , assistent
van den gouverneur generaal. De onmiddellijke bestuurder is
de rector, welke om de drie jaren uit de gewone hoogleer-
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aren gekozen wordt. De rector en de gewone hoogleeraren
vormen den academischen senaat.

De Finnen , welke hunne studiën op de hoogeschool vol-
bragt hebben , wijden zich uitsluitend aan de dienst van hun
vaderland. Alle burgerlijke ambten in Finland staan voor de
Finnen open ; daarom ontbreekt het hun zelden aan posten.

De studenten op de Alexander-universiteit gedragen zich
zeer ordelijk en bescheiden, gelijk zij over het algemeen
voortreffelijke jonge lieden zijn. In de zamenleving bekleeden
zij eene eervolle plaats , en nog nooit hebben zij door hun
gedrag de eer 'en den goeden naam hunner hoogeschool be-
vlekt. Aan partijgeest en die onbepaalde eigenliefde, welke het
gevolg is van onverstand en van verkeerd eergevoel, geven
zij zich niet over; zij bezitten eene gepaste achting voor zich
zelven, zonder dat zij daarom trotsch of zelfs wel verwaand
en laatdunkend worden ; zij waarderen de verdiensten van
anderen en laten ieder geregtigheid wedervaren. De Fin-
landsche studenten zijn bijna alle jonge lieden, die zich in
het tweede tijdperk der jeugd bevinden ; in één Woord , het
zijn reeds mannen, met ontwikkelde vermogens, neigingen
en zeden, zoo dat zij kunnen aangezien worden als voor-
beelden van de beschaafde klassen der Finnen, waarnaar men
deze kan en moet beoordeelen.

De studerende jonge lieden dragen blaauwe rokken en kleine
langwerpig ronde petten met eene goude lier.

De Abosche hoogeschool, tegenwoordig de Alexander-uni-
versiteit , vormde Galm , den waardigen leerling van Linneus,
Gadda (?), welke zich in het vak der staathuishoudkunde
zoo beroemd heeft gemaakt, Colonius , Menander ,

Teng-

ström, Schülten , Portano en nog vele andere mannen ,

wier namen in de jaarboeken der wetenschappen met onver-
doofbaren glans schitteren. Verscheidene dichters, welke thans
de roem van Zweden zijn

,
hebben insgelijks hunne ontwik-

keling op deze hoogeschool ontvangen.
Aan de Alexander-universiteit bevindt zich een boekwinkel,

welke door den Heer Wassenius bestuurd wordt; hier kan
men alle nieuwe werken der Zwecdsche, Franschc en Duit-



89

sche letterkunde bekomen. Deze winkel levert aanzienlijke
winsten op ; sedert eenigen tijd wordt in Finland een aan-
merkelijk getal boeken verkocht, zoo dat de Finlandsche
boekhandel tegenwoordig over het geheel in een' zeer bloei-
jenden staat is. De drukkerij van den Heer Wassenius is
zeer werkzaam ; er worden allerlei werken voor zeer billijke
prijzen gedrukt, zelfs Russische , welke voor de in Peters-
burg uitkomende in niets behoeven onder te doen. Finland
heeft in het geheel 10 drukkerijen : drie te Helsingfors ,

twee te Abo, eene te Wiborg , eene te Borgo, twee te
Wasa en eene te Uleaborg. Te Helsingfors is ook eene steen-
drukkerij. De drukkerijen zoo wel als de boekhandel staan
onder het onmiddellijke opzigt van de commissie voor de censuur.

In Finland bestaan verscheidene geleerde genootschappen ;

de merkwaardigste zijn : de maatschappij van Finlandsche
letterkunde , welker doel de bevordering der Finsche taal- en
geschiedkunde is, benevens de uitbreiding der volksbeschaving:
verder het Finlandsche genootschap voor wetenschap, hetwelk
in het jaar 1808 door den Keizer werd gesticht, om we-
tenschappen en nuttige kundigheden te verspreiden.

De andere inrigtingen voor het onderwijs in Finland, als :

gymnasiën , lagere scholen , enz. staan onder het toezigt der
bisschoppen en der domkapittels te Abo en Borgo.

In het bisdom Abo bestaat thans een gymnasium, dat
na de verplaatsing der hoogeschool in 1828 werd opgerigt ;

behalve dit gymnasium heeft men in dit bisdom nog 13
leerscholen , 5 kleine-kinderscholen, en twee Lancasterscholen,
eene voor knapen en eene voor meisjes : de beide laatste zijn
in de stad Abo. Het getal van al de leerlingen in de 21
scholen, welke onder het kapittel van Abo staan , bedraagt
omstreeks 1600.

In het bisdom Borgo zijn 2 gymnasiën
, 8 leerscholen , 3

kleine-kinderscholen, 5 kreits- en 4 meisjesscholen. De
gymnasiën zijn te Borgo en Wiborg. Het Rorgosche is na
den Nystadter vrede in de plaats van het Wiborgsche opge-
rigt

,
hetwelk, ten tijde van Rrahe gesticht, gedurende den

grooten noordschen oorlog gesloten werd. Keizer Alexander
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stichtte te Wiborg een nieuw gymnasium , dat nog bestaat;
vroeger stond het onder het bestuur van den Dorpater
leerkreits en werd volgens het algemeene schoolreglement
voor de provinciën der Oostzee bestuurd. Het onderwijs
werd en wordt nog in de Duitsche taal gegeven; daarom
gaan allen, welke het voornemen hebben, om later in
Finland burgerlijke ambten te bekleeden, en dus eene
grondige kennis van de Zweedsche taal behooren te bezitten,
naar andere scholen , en dit is de reden , waarom het Wi-
borgsche gymnasium weinig leerlingen telt. Tegenwoordig
staat het niet meer onder het toezigt der Dorpater school-
commissie , maar onder dat van den bisschop van Borgo. De
meisjesscholen bevinden zich in de steden Wiborg, Fredriks-
hamm, Nyslott en Kexholm. Het getal leerlingen in het
bisdom Borgo is bijna de helft geringer, dan in dat van Abo.
Het geheele getal kinderen , die in Finland over het alge-
meen en in verhouding tot de bevolking onderwijs ontvan-
gen , is zeer moeijelijk te bepalen ; want behalve de boven
opgegevene inrigtingen ter dienste van het volksonderwijs,
zijn er nog eene menigte opvoedingsgestichten en bijzondere
scholen. De merkwaardigste onder deze bijzondere inrigtingen
zijn: het Helsingforser lyceum met honderd leerlingen

,

hetwelk door een' achtenswaardigen professor der hoogeschool
gesticht werd, en de bijzondere school van den lector Rergen-
heim te Abo, wien het binnen den tijd van één jaar gelukt is,
het vertrouwen der geheele regering te winnen. En in
der daad, deze school neemt door den onbepaalden ijver
van den voortreffelijken Heer Rergenheim dagelijks toe,
zoo wel met opzigt tot de leerwijze

, als tot de ordelijkheid
en het voorbeeldige gedrag der leerlingen. Het aanleeren der
Russische taal is het hoofddoel, hetwelk met bijzondere zorg
wordt behartigd. Rij het tegenwoordige getal leerlingen mag
men aannemen, dat het binnen een jaar aanmerkelijk vermeer-
deren zal, zoo dat deze school ligt in een grooter lyceum kon
overgaan, waarnaar het thans zoo zeer gelijkt.

Het universiteitsgebouw te Helsingfors beslaat eene geheele
zijde van het senaatsplein en heeft het fraaije colossale senaat-
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huis tegen zich over ; de derde zijde van dit vierkante plein
vormt de majestueuze Nicolaïkerk , en de vierde het raad-
huis, benevens eenige schoone huizen, die aan bijzondere per-
sonen toebehooren.

De Nicolaïkerk is nog niet voltooid , schoon men op goede
gronden hopen mag , dat zulks binnen een jaar het geval
zal wezen. Men kan zich niets eigenaardigers

,
niets maje-

stueuzers voorstellen , dan deze domkerk. De grond derzelve
is eene vaste granietmasse, in den vorm van een parallelo-
pipedum bewerkt, die zich aanmerkelijk boven de oppervlakte
van het plein verheft.

De kerk is in den vorm van een Grieksch kruis gebouwd.
Aan elke zijde staat eene rij kunstig gevormde zuilen. De prach-
tige trappen, uit graniet gebouwen , geven aan dezen tempel
een nog fraaijer en majestueuzer aanzien. De kerk is wit ,

de koepel blaauw met gouden sterretjes. Over het algemeen
kan men zeggen , dat deze kerk met opzigt tot den stijl,
waarin men haar gebouwd heeft, alles overtreft, wat men
van dien aard ergens zien kan.

Onder de overige gebouwen der stad Helsingfors behoóren
vermeld te worden : de kazerne der Finlandsche garde , het
senaatshuis, het societeitsgebouw en de sterretoren.
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Abo. — Het kasteel. — Geschiedenis van hetzelve. — Het
paardeneiland. — Russen te Abo. — Aankomst vanPeter
I. — Vorst GoLaTZUN. — Verdrag van 1812. — De
domkerk. —De scheepswerf. — Jaarmarkten. — Water.
— Alandsche eilanden. — De Alanders. — Alandsche
booten.

Op 220 wersten van Helsingfors aan den mond der rivier
Aura ligt de stad Abo , de voormalige hoofdstad van Finland,
en hoogst belangrijk in historische herinneringen.

Abo wordt door de Zweden Obo (A°bo) genoemd, het-
welk rivierplaats beteekent, door de Finnen Tureu, waar-
schijnlijk verbasterd van het Zweedsche woord Torg (markt).

Wanneer Abo gesticht werd, laat zich met geene vol-
doende zekerheid opgeven. Den oorsprong der stad dagtee-
kent men van het jaar 1156 , toen onder de regering van Erich
V. dit geheele gedeelte van Finland door de Zweden ver-
overd werd. Ook neemt men vrij algemeen aan, dat Abo
oorspronkelijk op cene andere plaats aangelegd werd

, 150
wersten van de tegenwoordige verwijderd, namelijk daar,
waar de Weioti in de Aura valt , op eene landtong, waar
tegenwoordig het dorpje Korois ligt; in het jaar 1300 werd
de stad, gelijk men meent, naar de tegenwoordige plaats
verlegd. In den zelfden tijd stelt men het bouwen der dom-
kerk (Domkyrkan) en de verlegging van den bisschoppelijken
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zetel uit het kerspel Rantemaki , hetwelk ongeveer drie
Russische wersten van de tegenwoordige stad verwijderd is.
In Rantemaki bestaat ook nog op den huidigen dag eene der
oudste Catholijke kerken, die men ergens in het noorden
vindt, de St. Maria-kerk : men wil, dat zij ten tijde van
Erich IX. gebouwd werd.

Het kasteel (slott) van Abo , hetwelk het? einde der stad
uitmaakt en digt aan den mond der Aura ligt

, is het
merkwaardigste gedenkteeken der Finlandsche oudheden. Het
schijnt over het algemeen het oudste gebouw in het geheele
noorden te wezen , dat tot onze tijden bewaard is gebleven.
Men meent, dat het in de dertiende eeuw (*) gebouwd
werd. Voor het onderhoud van dit kasteel wordt tegen-
woordig , dank hebbe de regering der stad , de grootste zorg
gedragen ; de achterste vleugel is in een proviand-magazijn
veranderd ; de overige worden ten deele door de compagniën
van het Finlandsche bataljon van linie No. 9 , ten deele dooi-
de Finsche gevangenen bewoond.

Het kasteel en de stad Abo hebben gedurende den tijd van
hun bestaan vele stormen verduurd. Het tijdperk van ongeluk
begint voor de bewoners van Abo met het jaar 1318 , toen
de vorst van Nowgorod ,

Dimitrij Romanowitsch , Finland
met een magtig en talrijk leger verwoestte, tot Abo door-
drong ,

de stad in brand stak, en al de kostbaarheden der
domkerk medevoerde.

De Russische troepen hadden toen oostwaarts van de stad
op den berg gestaan , niet verre van de plaats, waar het
tegenwoordige bisschoppelijke paleis gebouwd is. Deze berg
voert tot op den huidigen dag den naam van Russischen berg
(Ryssbacken). — Zeer veel had het kasteel te lijden , toen
de Zweedsche grooten tegen Koning Magnus en zijn' zoon
Hakon opstonden. Albert van Mecklenburg , welke daarop
tot Koning van Zweden benoemd werd, sloeg in het jaar

(*) RÜHS vermoedt op niet onaannemelijke gronden, dat het kasteel van
Abo reeds onder Erich door de Zweden tot grootere veiligheid in het
nieuw veroverde Finland is aangelegd.
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1364 het beleg voor het kasteel , hetwelk door den keizer-
lijken kanselier, den dapperen Nils Türson (Rjelke) verde-
digd werd. De belegering duurde een geheel jaar

, de bele-
gerden boden een' hardnekkigen wederstand : nu nam de dood
op eens den dapperen Rjelke weg, en het kasteel werd
aanstonds door den bisschop Hemming aan de belegeraars
overgegeven, ónder kwijtschelding der geldboete, waartoe
zijne wapendragers veroordeeld waren. Later werd het slot
van Abo vermeesterd door den moedigen Erich Axelson,
wien Karel Knütson naar Finland had gezonden

, om de
inwoners van dat land tot de Deensche zijde over te halen.
Het kasteel werd verdedigd door Christiörn Rengston

,

een' broeder van den aartsbisschop Jens Rengston (Oxen-
stjerna) , die een persoonlijke vijand van Karel Knütson was.

Den 24. Julij 1457 werd te Abo een rijksdag gehouden,
om de Finnen te bewegen, dat zij CHRisTiëRN I. , den
koning van Denemarken , als hun' opperheer mogten erken-
nen ; maar alle pogingen van den laatsten waren vruchteloos.
Het kasteel van Abo was destijds de erfelijke eigendom van
Sten Sture , waarvoor deze de vriendschap van den magti-
gen Erich Axelson kocht ; doch na den dood van Axel-
son nam hij in 1480 het kasteel weder in bezit.

Toen Koning Hans in het jaar 1501 door de Zweden van
den troon werd gejaagd, en Sten Sture op nieuw tot
het bestuur des lands werd geroepen, zond hij troepen naar
Finland, om zich meester te maken van de kasteelen, die
nog door de Denen bezet waren. Het kasteel van Abo werd
van den 2. Julij tot den 8. September 1502 met ongemeene
kloekmoedigheid verdedigd door den Finschen edelman Mons
Frille, een' ijverigen aanhanger van Koning Hans ; doch het
garnizoen gaf het zelf, tegen den zin van den commandant,
aan den vijand over. In het kasteel bevond zich destijds
eene belangrijke som gelds, en dit gaf naderhand waarschijn-
lijk aanleiding tot het sprookje , dat er een verbazende schat
in verborgen was. In lateren tijd (omstreeks het jaar 1780)
liet de ligtgeloovige gouverneur deswege naar dien schat
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zoeken , en deed te dien einde muren en vloeren in het ge-
bouw wegbreken, zonder echter zijne wenschen met een'
gunstigen uitslag bekroond te zien.

In het jaar 1509 zond Koning Hans eene sterke bende
Denen onder de aanvoering van Otto Ruuth tot een' gehei-
men togt af. Omstreeks middernacht, terwijl al de inwoners
van Abo in diepen slaap waren gedoken

, maakten zich de
Denen zoo wel van het kasteel als van de stad meester ,

verwoestten alles te vuur en te zwaard, en verschoonden jaren
noch kunne. Van dezen tijd af namen de ongelukken van
Abos inwoners gestadig toe. Doch het meeste leden zij
onder den waardigen vriend van CHRiSTiëRN 1. , den wreed-
aardigen Thomas Wolf (gewoonlijk Thomas Junker) , zoo
lang deze commandant van het kasteel was.

In het jaar 1563 maakten zich de troepen van Erich XIV.
door eene krijgslist meester van het kasteel van Abo. Zij
besmeerden namelijk een paard met teer, staken het aan, en
bragten het op het kleine eiland Hawoskar (paardeneiland)

,

dat ten westen van het kasteel ligt; toen de bezetting het
vurige paard zag loopen , snelde zij naar de westelijke zijde,
en ondertusschen naderden de belegeraars van den oostkant,
vielen haar onverwachts op het lijf en verompelden alzoo het
kasteel. Hertog Jan , welke zich op dit oogenblik in het
kasteel beyond, werd gevankelijk naar Zweden gevoerd, en
op bevel van den wraakgierigen Erich in het kasteel Grips-
holm opgesloten, alwaar zijne gade uit grenzelooze liefde
voor hem vrijwillig in zijne gevangenschap deelde, bereid,
den lijdenskelk eener schandelijke, wreede opsluiting met
hem tot den laatsten droppel te ledigen. Jan had te Grips-
holm veel uit te staan — doch wie kent zijne geschiedenis
niet ? Wien zijn de daden van Erich en Jan vreemd ! Zij
zullen nimmer uit de jaarboeken der geschiedenis uitgewischt
worden.

In het jaar 1599 belegerde Hertog Karel het kasteel van Abo,
hetwelk bij deze gelegenheid door de moedige verdediging
van de Finlandsche vrouwen een' nieuwen roem verwierf.
Heba Stenbock , Catharina Boic , Helena Flemming

,
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Anna Chriksdotter en vele andere gedroegen zich bij
deze belegering als ware heldinnen. De bediende van Heba
werd aan hare zijde van een' vijandelijken kogel getroffen

,

doch wel verre dat zij hierdoor in het minste verschrikte ,

ging zij in tegendeel voort, de bezetting en den commandant
moed in te spreken. Gedurende zes weken boden de beleger-
den een' allerhardnekkigsten wederstand ; eindelijk moest men
voor de overmagt zwichten en het kasteel aan de belege-
raars overgeven. Zoo dra Hertog Karel zich in het bezit
des kasteels zag , snelde hij naar de kerk, waar de kist
stond met het lijk van Flemming, den onverzoenlijksten van
al zijne vijanden. Ten einde zich van zijn' dood te overtui-
gen, liet hij den overledene uit de kist nemen en trok hem met
eene woeste vreugde bij den baard , roepende : «U hadden
wij levend moeten aantreffen , Verrader ! » De onverschrok-
kene gade van Flemming

, die hierbij tegenwoordig was ,

antwoordde daarop: «Indien hij leefde, zou hij nimmer
geduld hebben

,
dat gij, Rarbaar ! zijn' baard aanraaktet! »

De verbitterde Karel gaf aanstonds bevel, om haar in den
hongertoren op te sluiten en het lijk van haren echtgenoot
onbegraven te laten ; en zoo bleef het tot het einde van het
jaar 1599.

Op den 24. Julij 1599 werd Sigismund op den rijksdag
van het bestuur ontzet , en in dezen tijd heerschte in Fin-
land eene volstrekte regeringloosheid. Hertog Karel moest
gewapender hand tegen de Finnen optrekken ; en om hen te
beteugelen , liet hij den 19. November 1599 op het markt-
plein te Abo twintig der aanzienlijkste familiën ter dood
brengen

, en onder deze ook den eenigen zoon van Flem-
ming

, die naauwelijks den ouderdom van 21 jaren bereikt
had. Deze slagting was de laatste in den partij-oorlog van
Finland.

Tot de tijden, gedurende welke Abo de gewigtigste veran-
deringen ondergaan heeft, behoort het jaar 1429 , in hetwelk
de R. Catholijke godsdienst afgeschaft en de leer van Luther
ingevoerd werd.

Het jaar 1588 was voor Abo . even als voor gansch Fin-
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land, in de hoogste mate ongelukkig; want in dien tijd
heerschte hier eene vreeselijke pestziekte, die zich in de jaren
1603 en 1624 op nieuw vertoonde. — In 1630 werd te
Abo het gymnasium geopend ,

en in 1640 tot eene hoogeschool
verheven.

In 1710 woedde te Abo de pest zoo vreeselijk, dat zij
meer dan twee duizend inwoners in het graf sleepte.

Op den 28. Augustus 1713 trok langs de kust van den
Helsingforser kant eene afdeeling Russische troepen naar
Abo , doch vond de stad even als het kasteel bijna geheel
ledig

, omdat de voornaamste familiën op de tijding van
het naderen eens zoo magtigen vijands Abo verlaten en
zich met hunne schatten naar Stockholm begeven hadden ,

terwijl zich de overige inwoners in Finland hadden verspreid.
Kort na de inneming van Abo kwam de groote beheerscher,
de veroveraar Czaar Peter I. , alhier aan. Hij nam zijn
intrek in de woning van Witerusk aan de brug op het
vroeger zoo genoemde kerkplein, thans het Nicolaïplein ge-
heeten , de soldaten legerden zich ten deele in de verlatene
huizen , doch ten deele uit gebrek aan ruimte op het slot-
plein en op de'akkers van Stur-Heykele ten noordoosten Van

de stad. — Gedurende eenigen tijd moesten de Russen Abo
ruimen, doch in den herfst namen zij het onder aanvoering
van den vorst Golitzün op nieuw in. Het hoofdkwartier
van het Russische leger was te Abo , en de stad bleef tot
aan den Nystadter vrede (30. Augustus 1721) in do handen
der Russen.

Tot in het jaar 1718 was Abo onder het bestuur van den
vorst Golitzün , een' man, voor wien de inwoners den
diepsten eerbied hadden. Hij genas de stad van de wonden,
die haar de oorlog had toegebragt ,

rigtte eene volksschool op,
stelde in de plaats der geestelijken, welke bij den intogt der
Russen gevlugt waren, andere aan , en regtvaardigdc in alles
het vertrouwen van zijn' grooten meester. Bij het leger deed
hij de strengste krijgstucht in acht nemen : het was den sol-
daten op doodstraf verboden, een' inwoner te beleedigen.

7
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Doch tegen het einde van 1718 kwam er een nieuwe gou-
verneur te Abo , Willem Duglas

, welke er tot den Ny-
stadter vrede bleef. Gedurende den oorlog tusschen Rusland
en Zweden werd Abo den 29. Augustus 1742 door twee
escadrons dragonders onder aanvoering van den overste Ka-
mikow ingenomen , en eenige dagen later trok de comman-
derende Russische generaal Jakob Keith de stad binnen : zij
bleef in de magt der Russen tot den 7. Augustus 1743.

In het jaar 1812 had te Abo de in een staatkundig opzigt
hoogst gewigtige bijeenkomst plaats tusschen Keizer Alexander
en den Kroonprins (den tegenwoordigen Koning) van Zweden.
De Keizer kwam den 27. Augustus te Abo , en werd door
de inwoners met de levendigste vreugde en op de vereerendste
wijze ontvangen. Den 30. Augustus werd het verdrag tus-
schen Rusland en Zweden gesloten.

De Stad Abo heeft sedert hare stichting twintig belangrijke
branden doorgestaan, door welke zij zeer veel geleden heeft.
De verschrikkelijkste, welke een aanmerkelijk gedeelte van
de stad in de asch legde , borst den 4. September 1827 uit.
Hij ontstond des avonds om 9 uur op den berg in het huis
van den koopman Helmarm ; van daar werd de vlam door
den wind naar alle kanten verspreid. De schoonste gebouwen,
als : de domkerk ,

de hoogeschool , het geregtshof, het raad-
huis , en zeer vele andere, welke de stad tot sieraad ver-
strekten , werden een offer der onverzadelijke vlammen : slechts
een klein gedeelte der stad bleef ongeschonden. Doch door
de weldaden van Keizer Nicolaas en de onvermoeide zorg
van den Graaf Sakrewskij

,
voormaligen gouverneur generaal

van Finland , gelijk ook van den geheimraad Haartmann ,

vroeger gouverneur van het Abo-Björneborgsche stadhouder-
schap , kan Abo thans als eene der schoonste steden van het
noorden worden aangemerkt.

Daar , waar vroeger ellendige hutten en naauwe morsige
stegen werden gevonden, ziet men ruime zindelijke straten
met fraaije huizen , en twee uitstekend schoone marktplei-
nen : het Nicolaï- en Alexanderplein. Het eerste bevat eene
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zoogenoemde square (*) en is omgeven van de domkerk ,

het geregtshof, het raadhuis en van eenige prachtige gebou-
wen , die aan particulieren behooren. Op het Alexanderplein
wordt eene fraaije Russische kerk gebouwd , waartoe deKeizer
eene aanzienlijke som gelds heeft aangewezen ; op de tegen-
overstaande en eene der nevenzijden staan fraaije woonhuizen,
en de vierde bevat een steenen gebouw in een' uitmuntenden
stijl, hetwelk , door eene vereeniging van aktiehouders op-
gerigt

, eene zeer ruime en allerprachtigst versierde comediezaal,
benevens een hotel voor vreemdelingen bevat, en men kan
zonder vrees voor overdrijving zeggen, dat een schouwburg
als die van Abo — naar evenredigheid van het getal zielen ,

dat slechts 14,000 bedraagt — nergens in de wereld gevon-
den wordt. Het is te verwonderen en schier niet te begrij-
pen , uit welke middelen het gebouw onderhouden wordt,
daar men niet eens een' vasten troep heeft: slechts reizende
tooneelisten voeren hier van tijd tot tijd hunne stukken op.

De domkerk van Abo behoort tot de merkwaardigste ge-
bouwen van Finland, zoo wel om haar altaar als om de
schoonheid van den stijl. Zij werd gebouwd in naam van
Hendrik , den verlichter en eersten bisschop van Finland,
die als een heilige vereerd wordt. Dit gebouw, in den smaak
der veertiende eeuw, is ongemeen rijk en majestueus. Rij den
laatsten brand in 1827 heeft het aanmerkelijk geleden : het
orgel, de uitmuntende torenklok ,en alle inwendige versier-
selen werden eene prooi der vlammen ; doch een gesloten
kelder of gewelf bleef verschoond , waarin de groote mannen
van het noorden rusten, en verder nog eenig marmer en
beeldhouwwerk. Thans is de kerk weder geheel hersteld;
het verbrande uurwerk is door een nieuw vervangen , en
uit Stockholm heeft men een prachtig orgel overgebragt,
dat binnen kort geheel opgerigt zal wezen. Ten aanzien der
hoogte wordt de kerk van Abo al» de vierde in de gansche
wereld opgegeven.

Abo is de zetel van den Abo-Björneborgschen gouverneur

(*) Een omtralied vierkanl.
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en bevat onderscheidene openbare gebouwen; wij noemen
hier slechts: het geregtshof, het gouvernementshuis

, het
raadhuis , het mectkantoor , de zaal voor de bijeenkomsten
der bouwkunstcnaren en die ter dienste der brandwaarborg-
maatschappij , het armenhuis, het gebouw der ceconomischc
maatschappij, het consistorie, de schecpstimmerwerf, den
stadstoren , de school voor de zeevaart en verscheidene andere,
In al deze openbare gebouwen heerscht eene zeldzame orde en
eene on geloofdijke zindelijkheid. In het gebouw der cecono-
mischc maatschappij worden uitmuntende kanten geklost en
kostbare sjaals vervaardigd. Het linnen , dat hier wordt ge-
weven , behoeft voor het Hollandsche niet onder te doen.
Ook worden hier fraaije servetten, tafellakens en tapijten
vervaardigd.

Op de timmcrwerf van Abo bouwt men niet slechts
vaartuigen voor den handel, maar ook groote oorlogschcpcn.
Men heeft hier verscheidene schepen voor de Amerikaanschc
maatschappij

, een transportschip voor onze vloot, de stoom-
booten Menschikow en Mortay en vele kleine vaartuigen
van stapel zien loopen. Men is zelfs bezig met de toebc-
reidselcn voor het bouwen van een linieschip. Hetgcne de
Finnen ten aanzien van den scheepsbouw leveren , is aller-
uitmuntendst, en cene vecljarige ondervinding heeft doen
zien , dat het Finlandsche hout sterk en duurzaam is.

De schepen van Finlandsch hout duren meer dan vijftien
jaren, zonder dat zij behoeven gekoperd te worden. De
school te Abo voor de zeevaart vormde den bekenden Sciianz,
die cene nieuwe groep der Carolinen ontdekt heeft, Etulin,
den president der Amcrikaansche maatschappij, en vele andere
mannen , welke op de Russische vloot met eer gediend hebben.

Abo drijft een' belangrijken handel met Rusland , Zweden,
Duitschland en Spanje. Uit Spanje wordt veel zout aange-
voerd. Hctgene van hier voornamelijk uitgevoerd wordt, is :

hout, teer en potasch.
Niet verre van de stad ziet men de begraafplaats. Bij het

volk heerscht de overlevering
, dat de Bisschop Hendrik hier

het Christendom heeft gepredikt, Aveshalve zij door de Finnen
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als de plaats wordt genoemd, alwaar de paus gedoopt heeft
(Pispan risli). Op den naamdag van dezen grootcn bisschop,
den 7/io Januarij

, stroomt te Abo het volk uit het ganschc
gouvernement te zamen , om dien dag hier te vieren. Daarvan
ontleent men den oorsprong der Aboschc jaarmarkten , van
welke er tegenwoordig elk jaar vier plaats hebben : op den
7/w Januarij , 1.3 Fcbruarij, »/>„ Junij

,
a/_. September. Deze

jaarmarkten duren niet lang ; gewoonlijk eindigen zij reeds
op den derden dag ; doch gedurende dien korten tijd is het
in de stad zeer levendig. Het krielt er van vreemdelingen

,

sommige om zich te vermaken, andere om te koopen en
te verkoopen : de Aura is met een mastbosch bedekt — de
booten en schuiten der voorbijvarende eilanders : des winters
vaart men veelal over het ijs ,

dewijl de zee op vele plaatsen
(tot Abo bijna altijd) met ijs bedekt is.

Abo bezit ook eene inrigting tot het bereiden van kunstige
minerale wateren en eene bron, die een water oplevert,
hetwelk door zijne ijzerdcelen in vele ziekten eene heil-
zame werking heeft. Deze inrigting bevindt zich aan gene
zijde der Helsingforser poort, in den nieuw aangelegden
kruidtuin , welke de eigendom van de Finlandsche tuinbouw-
maatschappij is. Sedert het openen der Helsingforser bad-
inrigting , wordt die van Abo weinig meer bezocht, vroeger
zag men er veelal een' grooten toevloed van gasten.

Vele onder de dichters, op welke Zweden roem draagt,
hebben, zoo als wij reeds met een enkel woord hebben aan-
gestipt , te Abo hunne opleiding ontvangen. De golven der
Aura hoorden het eerst de liederen van Tschelgren en van
Clevberg

, welke in lateren tijd tot den adelstand en onder
den naam van Edelkrans naar Zweden geroepen werd.
Abo telt onder zijne zangers ook den beroemden dichter Franzen.

Te Abo bestaat een liefdadig gesticht, in hetwelk 150
armen uit kerkelijke fondsen onderhouden worden, benevens
een werkhuis voor vrijwilligers en tuchtdingen ; in het eerste
werken 100 personen , welke behalve hun onderhoud een
bepaald loon ontvangen , en het laatste landloopers, die voe-
ding en kleeding bekomen.
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De inwoners van Abo zijn gastvrij, voorkomend en goed-
hartig : het gezigt van een' Aboër vertoont zelden een teeken
van de gewone zuurmuiligheid. Zij zijn groote voorstanders
van het gezellige vermaak, en daarom hebben er in den winter,
wanneer alle stedelingen van hunne landgoederen terug kee-
ren , aanhoudende bals , avondbijeenkomsten en allerlei andere
vermakelijkheden plaats. In de gezelschappen alhier ontmoet
men noch opgeblazene windbuilen, noch vervelende dandy's.
De mannen zijn verstandig

, onderhoudend en beschaafd ; de
dames in den hoogsten graad beminnelijk en lieftalig. Co-
quetterie en gemaaktheid treft men zelden bij haar aan , en
evenwel zien vele er goed uit, ja kunnen zelfs schoon ge-
noemd worden.

Een bijzondere feestdag, welke door de Aboërs sedert
eenigen tijd regelmatig gevierd wordt, is de naamdag van
Keizer Nikolaas. Ter verheerlijking van dit heugelijke feest
geven de bewoners der stad gewoonlijkeen luisterrijk bal, waarop
officieren, burgers , die eenig staatsambt bekleeden , en de
aanzienlijkste personen uit alle standen genoodigd worden.
Deze gemeenschappelijke vreugde duurt dan van des avonds
tot des morgens 6 uur (*).

Het hart van den waren Rus vindt in zulk een feest het
hoogste genot.

Ongeveer 150 wersten van Abo ligt het eiland Barmosund,
het belangrijkste van alle Alandsche eilanden. Op hetzelve
worden thans versterkte kazernen gebouwd, waarin zich ,

wanneer zij voltooid zijn, de hoogste volmaaktheid der inge-
nieurskunst vertoonen zal. Ruim 10 wersten van hier liggen
de puinhoopen van het kasteel Kastelholm , welker omstreken
buitengemeen schilderachtig zijn ; omtrent de puinhoopen zelven
kan men niet de minste geschiedkundige inlichting bekomen,
die anders niet onbelangrijk zou wezen. Alles, watdetegen-

(*) De beschrijving van een dergelijk bal, hetwelk in 1840 op den
6. December werd gegeven , moge voor den Rus hoogst belangrijk zijn ;

het tooneel ligt te verre van ons af, dan dat het ons deelneming kan
inboezemen, waarom de vertaler zich veroorloofd heeft, den lezer
daarvan Ie verschoond). {De Vcrt.)
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woordige bewoners der omstreek dienaangaande vertellen, zijn
zotste sprookjes

, die men zich verbeelden kan.
De Alanders zijn zeer bemiddelde lieden, doch bijna alle

hebben zij den akkerbouw laten varen en houden zich enkel
met scheepvaart bezig. Vele hunner hebben eigene booten
(de zoo genoemde Alandsche) ; vele worden als scheepsjon-
gens en matrozen op koopvaardijschepen genomen. Tot dus
verre wordt het verkeer tusschen Abo en Aland enkel door
de Alandsche booten onderhouden, hoewel zij hoogst onge-
makkelijk zijn en daarbij aan menigvuldige gevaren blootstellen.
Deze booten zijn namelijk zoo oud en gebrekkig, dat zij
bij een' sterken wind kraken en omslaan , en het niet zelden
gebeurt, dat de touwen breken. De kajuit is zeer klein,
zitten kan men bijna nergens: overal ziet men spleten en
lekken. Daarbij wordt men midden op den weg meermalen
door windstilte overvallen, zoo dat de boot naar een eiland
moet getrokken worden — indien er zich in de nabijheid een
bevindt (*) — en hier kan men dan verscheidene dagen op
gunstigen wind wachten. Doch bij goeden wind vliegt een
Alandsch vaartuig pijlsnel voort: meermalen heeft men slechts
weinige uren noodig, om van Abo naar Barmosund te
stevenen. Op zulk eene boot heeft men twee personen , die
al de werkzaamheden onder zich verdeden: de eene staat
aan het roer ,

de andere bestuurt het touwwerk; het getal
passagiers bedraagt soms wel 20. Men zegt, dat in de aan-
staande lente tusschen Aland en de Finsche zeesteden eene
stoomvaart zal ingevoerd worden. Dit zal eene hoogst wel-
dadige inrigting zijn. Zij zal de Alandsche booten wel veel
afbreuk doen ; doch hieruit zal de mogelijkheid voortvloeijen,
om zonder gevaar en , wat de hoofdzaak is , op den bepaal-
den tijd naar Aland te komen. Voor het overige is zij
misschien zelfs nuttig voor de Alanders ; zij zullen den ak-
kerbouw weer bij de hand nemen en door hunne noeste
vlijt den Alandschen grond ontginnen en vruchtbaar maken.

(*) Het Alandsche vaarwater vloeit ook wel tusschen Scharen , doch
men vindt hier vele opene streken : de merkwaardigste is de Kumling »

waar men niets dan water en lucht heeft en geene oevers bespeurt.
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Op een' afstand van 20 wersten ten noorden van Abo ligt
de zeestad Nadendal , waaraan men met regt den naam kou-
senbreijersstad geeft. De inwoners, mannen zoo wel als
vrouwen , breijen niet enkel te huis , maar ook bij bezoeken ,

ja zelfs dikwijls op de straat, kousen of handschoenen ; dit
is eene overgeërfde liefhebberij , die zij uit de Catholijke
tijden van de vrouwen uit het Brigittenklooster hebben aan-
genomen , welke de stad Nadendal bewoonden. Anders is er
in deze stad, of liever in dit vlek, niets merkwaardigs, be-
halve eene oude kerk, welke een afschrift van den bijbel in
eene onbekende , tot nog toe door niemand verklaarde taal
bewaart. Bij Nadendal zijn zeebaden , welke zich door eene
goede gesteldheid van den bodem der zee boven andere voor-
deelig onderscheiden : zij worden intusschen weinig bezocht —

om welke reden is mij onbekend.



XII. HOOFDSTUK.

Björneborg. — Koffijpartij en. — Wegen in Oost-Bothnië.
— Stations. — Landlieden. — De vrouwen als voer-
lieden. — Zedelijkheid der vrouwen in Oost-Bothnië.
— Gamlacarleby. — Nycarleby. — Uleaborg. — Torneo.
— Tammerfors. — Kexholm. — Besluit.

Omstreeks 140 wersten van Abo ligt Björneborg , eene
der oudste steden van geheel Finland. Zij vormt het zuide-
lijke grenspunt van Oost-Bothnië, hetwelk de geheelo kust
der Botnischc golf tot aan do Finlandsch-Zwecdschc grens,
de stad Torneo , beslaat.

Björneborg bevat omstreeks 5,000 inwoners en drijft een'
aanzienlijken handel in planken en timmerhout, waarin de
omstreken ongemeen rijk zijn. De stad ligt digt aan den
zeeboezem , en verdient schoon genoemd te worden , hoewel
enkel met opzigt tot hare ligging

, dewijl zij weinig of geene
gebouwen bevat, die op den naam van schoon aanspraak
kunnen maken. De gezelschappen en bijeenkomsten bestaan
voor het grootste gedeelte uit kooplieden ; van uitspanningen
en vermakelijkheden zijn de BjÖrneborgers geenszins afkeerig,
en in den winter heeft men hier over verveling waarlijk niet
te klagen. De stad zelve heeft niets bijzonders of eigenaar-
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digs, behalve gebrek aan leven — beweging op de straten —

doch alle Finlandsche steden is zulks eigen. De openbare
bals met waslicht en de bijzondere met smeerkaarsen zijn hier
des winters menigvuldig

, hoewel de kofïijpartijen nog menig-
vuldiger zijn. Eene zoodanige kofïijpartij (Kaffe-kalas) is
niets anders dan eene zamenkomst van vrouwen en meisjes,
welke zich op de uitnoodiging eener dame twee uur na het
eten vereenigen en , met onderscheidene handwerken bezig

,

zich om de tafel plaatsen, van dezen en genen spreken en —

dit is alles! Bij dergelijke zamenkomsten worden hoogst
zelden mannen toegelaten; meestal worden zij aangelegd voor
oude vrijsters, welke bijeenkomen, om elkander met het
nieuws der stad bekend te maken. Wee den armen afwezigen!
die hebben het hard te verantwoorden — aan verschooning
is niet te denken. Allen, welke zulke partijen bijwonen, ont-
vangen gestadig een' kop koffij , die zij bij hare verhalen en
allegorische aanduidingen opslurpen.

Om negen uur, nadat er eene verbazende menigte kolos-
sale koppen geledigd zijn, staan de dames op om te vertrek-
ken : nu gaat het aan een kussen , nijgen en buigen zonder
einde. Hierdoor geeft men te kennen, dat de Kaffe-kalas
ten einde is en het gezelschap toebereidselen maakt om zich
naar huis te begeven. De oude totebellen , de uitventsters
van alle kwade geruchten en snoode lasteringen, binden
doeken om hare hoofden , wapenen zich met lantarens en
gaan naar huis. Wanneer zij geen' wagen hebben , nemen
zij, wegens hare zuinigheid en loffelijke zucht, om alles
zuiver te houden, hare kleederen op, en keeren met bedaar-
den , vasten tred door de sneeuw of den regen naar hare
woningen terug. Dergelijke kofïijpartijen hebben echter niet
enkel te Björneborg , maar door geheel Finland plaats. Zij
brengen aan de zamenleving een zigtbaar nadeel toe. Vele
dergenen , welke die koffij partijen aanhoudend bezoeken,
zijn door hare snapzucht en kwaadsprekendheid de voornaamste
oorzaak , dat het in Finland in de kleine gezelschappelijke ver-
eenigingen aan de noodige eenheid ontbreekt, om de verdee-
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ling in partijen voor te komen. In het meer beschaafde Hel-
singfors worden intusschen, Gode zij dank ! de kofïijpartijen
dagelijks zeldzamer.

Achter Björneborg houden reeds de bergen op, en het
land wordt vlakker en effener, bedekt met eene menigte
moerassen , meiren en rivieren , die Oost-Bothnië in alle
rigtingen doorsnijden ; de rivieren hebben over het algemeen
weinig diepte en een' snellen loop. Granietmassen treft men
in geheel Oost-Bothnië weinig aan ; daarvoor heeft men uit-
gestrekte steppen of onafzienbare moerassen ; de nijvere land-
man maakt de laatste door eigene middelen droog en veran-
dert ze in vruchtbare akkers en grasrijke weiden. Gerst , en
vooral rogge groeit hier weligen in overvloed. De Wasasche
rogge, die algemeen wordt geroemd, gaat voor zaaikoren
veel uit Oost-Bothnië naar onderscheidene Russische gouver-
nementen , vooral naar Petersburg en Pskow. Het is merk-
waardig

,
dat deze rogge op Russischen grond in 5 of 6

jaar uitheemsch wordt, dit is een treffend bewijs, dat de
zwaarte van het koren en een rijk gewas niet van de ge-
steldheid des gronds , maar van de wijze der bemesting
afhangt.

De wegen zijn in Oost-Bothnië regt; zij loopen , niet zoo
als in Finland , tusschen verbazende rotsgevaarten heen ,of
kronkelen over bergen voort, maar doorsnijden lange, einde-
looze steppen. Dit zou voorzeker hoogst eentoonig en ver-
velend wezen , zoo niet vele plaatsen ongemeen schilderach-
tig waren ; hoe meer men Torneo nadert , des te meer heer-
lijke landschappen verrijzen voor het oog, en de omstreken
van onzen noordelijken grenspaal bezitten eene eigendomme—-
lijke bekoorlijkheid. Het geheele gouvernement Uleaborg is
rijk in waarachtig schoone streken, die wel verdienen
zouden , dat de bekwaamste schilder daaraan zijne krachten
beproefde.

Aan de oevers der rivieren en meiren , en vooral op hunnen
grond vindt men hier eene menigte schelpen en zeer merk-
waardige versteeningen , welke s&oor den geoloog eene on-
schatbare waarde hebben , daar ook zij de trapswijze vorming
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der aardkorst bewijzen. Het is met regt te bejammeren
, dat

Oost-Bothnië zoo weinig en zelden door natuuronderzoekers
bezocht wordt. Hoe veel zou de waarnemende geest van een'
ijverigen geleerde hier niet vinden , en welk nut degene aan
de wetenschap bewijzen , die zich in deze onbekende en in
een geologisch opzigt nog geenszins onderzochte streek aan
zulke nasporingen toewijdde !

De wegen in Oost-Bothnië zijn voor het overige uitmun-
tend, do paarden bezitten ongemeene kracht en draven goed
— hoewel de stations langs de groote wegen , vooral in het
gouvernement Uleaborg , tamelijk slecht zijn ; doch zij laten
zich verontschuldigen door de omstandigheid , dat er in dit
afgelegene gedeelte van Finland zoo weinig gereisd wordt.
Voor wien zou men aan goede stations denken ? en van waar
zou men de middelen bekomen , om ze op te rigten ? De
onderzoeklievende reiziger

, welke deze bekoorlijke streken wil
leeren kennen , zal zich ook wel met datgene vergenoegen

,

wat hier de landman tot eigen voeding bereidt; diegene echter ,

welke door gestadige weelde en gemakken van allerlei aard
verwend is , zal ook zijne schreden niet herwaarts rigten.
Gezouten varkensvleesch en steenharde broodkoek , welke men
u hier als middagmaal voorzet , zullen hoogst waarschijnlijk
zijne wenschen niet bevredigen. Om de waarheid te zeggen,
men zou uit hoofde van de gegoedheid der Oost-Bothnische
landlieden meer kunnen verlangen — zij geven het echter
niet— wat zal men doen? Wees dankbaar voor datgene,
wat gij ontvangt! Bidden en bedreigingen helpen niets
tenzij de waard met den armen reiziger medelijden krijgt
en hem zure melk en aardappels voorzet — dit is het non
plus ultra der Oost-Bothnische tafelweelde.

De landlieden in deze streken zijn ongemeen werkzaam :

den lediggang houdeu zij voor de ergste misdaad , waaraan
men zich kan schuldig maken. Zij verkeeren over het alge-
meen ook in ruime omstandigheden en wonen in nette hui-
zen , die meestal goed gebouwd zijn en twee verdiepingen
hebben. Ook zijn zij verstandig, godvreezend, eerlijk en
regtschapen, en zulks in nog veel hoogeren graad dan de
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bewoners van het eigenlijke Finland, en daarmede is alles
gezegd.

In de lente en den zomer brengen de landlieden geheele
dagen op hunne akkers door en alle huiselijke werkzaamhe-
den , waartoe ook het rijden van hen ,

die met postpaarden
reizen , gerekend wordt, komen voor rekening der vrouwen
en meisjes. Zoo dra men eene station nadert , ziet men een
allerzonderlingst verschijnsel: vrouwen met lange haren , die
over de schouders naar beneden hangen, komen met de
paarden bij de teugels aanleiden en stellen den reiziger de
beste te zijner keuze voor ; natuurlijk kiezen de meeste rei-
zigers die paarden, welke door de schoonste vrouwen of
meisjes gebragt worden , want op deze wijze krijgen zij in
plaats van eenen leelijken koetsier een allerliefst meisje op
den bok.

Op warme dagen zet de vrouwelijke postillon een' strooi-
en hoed met een' sluijer op , en doet hare zaken trots den
besten voerman, zonder zich daarover in het minste te
schamen, dewijl men er aan gewoon is. Doch deze
mannelijke verrigtingen doen geenc afbreuk aan hare prijse-
lijke hoedanigheden als vrouwen : zij bezitten de strengste
zedelijkheid , en hare bescheidenheid en deugd laten niets te
wenschen over. Onwaardeerbaar zijn deze vrouwen in hare
huishouding ; men moet het zien , hoe zeer zij hare mannen
achten , liefhebben en verzorgen — het zijn eenvoudige boe-
rinnen , doch welke edele en verhevene denkwijze, welke
ziel, welken geest, welke juiste begrippen omtrent de dure
vcrpligtingen eener gade en moeder bezitten zij niet! Ook
de Oost-Bothnische boeren verdienen wegens hunne edele hoeda-
nigheden de hoogste achting. In den omgang dezer verstan-
dige en goede mensehen vergeet men geheel en al, dat men
zich in het midden van eenvoudige landlieden bevindt.

De Oost-Bothnische landlieden leiden , even als alle Finnen,
een hoogst gelukkig leven , en zegenen hunnen vorst, onzen
Keizer Nikolaas. Zij zijn in de hoogste mate godvreezend,
getrouw aan hunnen vorst en zoo deugdzaam

, als men zelden
een volk aantreft. Dit verheft hen dan ook aanmerkelijk
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boven vele andere , zoo wel met opzigt tot den zedelijken
geest, als tot het inwendige geluk, dat slechts in zulke hoe-
danigheden te zoeken is.

Daar wij hier van de Oost-Bothnische boerinnen gesproken
hebben, kunnen wij ook niet voorbij

, van de zeldzame ze-
delijkheid der Oost-Bothnische vrouwen in het algemeen,
d. i. uit alle klassen der stedelingen , als van een voorbeeld
voor allen te gewagen. De meeste meisjes drijven de beschei-
denheid zelfs tot blooheid. Vindt men er eene onder haar,
die een weinig meer voorkomend is , dan wordt haar zulks
reeds ten kwade geduid, en daarom moeten zij, om de
algemeene veroordeeling en de berisping van grootmoeders

,

moeders en tantes te ontgaan , zich met de uiterste voorzig-
tigheid gedragen. Bij den dans zwijgen zij daarom , of spre-
ken met de mannen slechts van het weer , den oogst en der-
gelijke onschuldige onderwerpen. Tot op haar zestiende jaar
schijnt deze ingetogenheid bij het meisje meer gedwongen ,

d. i. het gevolg van een bevel, of vrees voor berisping of
nog wel iets ergens van de zijde der grootmoeders , moeders
en tantes. Doch naauwelijks is de maagd tot rijperen leef-
tijd gekomen

, of zij wordt in haar zedelijk gedrag zelfstandig,
en staat daarin gestadig even hoog en vlekkeloos gedurende
haar gansche leven. Trouweloosheid bij eene vrouw is in Oost-
Bothnië schier onbekend, zoo zeldzaam worden hier voorbeelden
daarvan aangetroffen. Een zoo genoemd huisvriend (ami de
la maison) , die elders onder den naam van neef of dergelijke
de schoone vrouw van een' leelijken man bezoekt en later den
huiselijken vrede stoort, is in Oost-Bothnië een ongehoord
vérschijnsel. Hier is een man, hoe dwaas hij ook wezen
mag, zelden ijverzuchtig op zijne vrouw; want hij is in
zijne ziel overtuigd, dat de eerlijkheid zijner echtgenoot alle
kunsten der verleiding van den een' of anderen ami intime
de la maison overwint.

Behalve Björneborg verdienen in Oost-Bothnië de steden
Wasa , Gamlacarleby , Nycarleby , Uleaborg en Torneo nog
vermeld te worden.

Wasa, de hoofstad van het gouvernement Wasa, is merk-
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waardig wegens hare zeer oude kerk en een geregtshof. De
stad heeft naauwe, bogtige straten , en meestal roode , hou-
ten huizen. Intusschen is men tegenwoordig bezig, haar
een weinig te vernieuwen en op te sieren, weshalve men
op goede gronden mag hopen, dat zij door de pogingen van
het stedelijke bestuur met der tijd een bevalliger aanzien
krijgen zal.

Gamlacarleby onderscheidt zich door hare huizen met
asphaltdaken en door de bijzonderheid, dat zij bijna de
eenige plaats in geheel Finland is , waar men vele menschen met
zwart haar aantreft. Het is in der daad opvallend: door
gansch Finland vindt men bijna niets dan blond haar, terwijl hier
enkel donkerbruine of zwarte haren gezienworden. De huizen zijn
meestal van steen gebouwd ; op de straten is eenige levendig-
heid , aan de ramen vertoonen zich hoofden, en zoo ziet men
ten minste , dat hier menschen wonen — niet zoo als in het
doodsche Wiborg ! In Gamlacarleby zijn vele rijke en aan-
zienlijke kooplieden : deze stad is over het algemeen niets
minder dan arm.

Nycarleby is, gelijk wij boven reeds met een enkel woord
aanstipten , van alle kanten rood, eene kleur, waarvan de
inwoners dezer stad hartstogtelijke liefhebbers schijnen te
wezen.

Uleaborg is de laatste en noordelijkste gouvernementsstad
in Finland. Sedert de laatste vijf jaren heeft zij door de on-
vermoeide pogingen van den ijverigen gouverneur van Ulea-
borg zulke verbazende veranderingen ondergaan, dat men
haar bijna voor eene geheel nieuwe stad zou aanzien. Wie
er sedert 1830 niet geweest is, zal haar naauwelijk weêr-
kennen , zoo zeer is zij vergroot, verfraaid en verrijkt. Na
Helsingfors en Abo is Uleaborg tegenwoordig de schoonste
stad van het geheele groothertogdom. Langs de breede stra-
ten ziet men bevallige, vriendelijke huizen, en de schilder-
achtige kust van Bothnië, aan welke de stad ligt, is zelve
niet weinig verfraaid geworden.

De orde en zindelijkheid in de stad gaan alle geloof te
boven. Des winters gaat het hier ongemeen vrolijk toe: de
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zamcnlcving heeft veel aanlokkelijks, en aan bals en dans-
partijen ontbreekt het er in geenen deele. De omstreken
der stad zijn hoogst bekoorlijk. In de haven is een veer,
waarmede men naar Torneo overvaart — een zeer kleine
ovcrtogt. Op den tegenoverliggenden oever neemt de Torneoschc
straatweg een' aanvang — de kunstigste

, dien men ergens
aantreft of zich voorstellen kan. — De plaatsen, door welke
hij loopt, hebben iets zoo schilderachtigs en dichterlijks, dat
ieder , die eene levendige verbeelding heeft, zich bijna geweld
moet aandoen, om daarvan te scheiden. De geheele streek
heeft iets wilds, doch is betooverend schoon. De afstand
van Uleaborg tot Torneo bedraagt slechts 150Russische wersten.

Torneo is een onbeduidend stadje — in Polen zou men
het een vlek noemen. De inwoners bestaan uit eenige honder-
den nijvere Oost-Rothniërs, die ook eene Russische kerk hebben.

Torneo is aan den eenen kant ingesloten door een' breeden
arm der Bothnischc golf , bezaaid met eene menigte grasrijke
eilandjes , en wordt aan den anderen kant besproeid door do
rivier Torneo , welke de grenslijn tusschen Zweden en Rus-
land vormt.

Torneo ligt op 60 graden noorderbreedte , en grenst aan
Zweden, Noorwegen en Lapland. De vadzige

, doch goedhar-
tige Laplanders komen des winters dikwijls te Torneo
met hunne vlugge rendieren , welke voor kleine sleden ge-
spannen zijn. Des winters, wanneer alles onder de sneeuw
bedolven ligt en de dag slechts eene lengte van 3 uren heeft,
is Torneo eene akeligo en hoogst vervelende plaats. De sneeuw
is heir somwijlen zoo dik, dat zij tot boven de daken
der huizen reikt. De plaatsmajoor verhaalde ons als eene
daadzaak, dat hij eens bij zijne terugkomst van een bezoek
op het dak van zijn huis was aangekomen. De sneeuw blijft
te Torneo gemeenlijk tot na den 1. Mei liggen. Men kent
hier bijna lente noch herfst, doch slechts winter en zomer ,

schoon de laatste niet veel langer dan 3 maanden duurt.
Intusschen , hoe kort deze tijd ook zij, bereiken rogge en
gerst hier hare volkomene rijpheid. De beste gerst, die hier
groeit, is Noorwecgsche , en de rogge Rigasche.
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Het ontbreekt te Torneo niet aan uitspanningen, men
danst er vlijtig , hetzij naar het bloote gezang, of ook wel
naar de toonen eener viool. De mensch is toch een zonderling
wezen ! Hij leeft en geniet zijn leven , hetzij hij in het heer-
lijke Italië wone, of in het koude, sombere Groenland.
Doch in den winter moge te Torneo de natuur verstijfd en
dood wezen , in den zomer is zij des te verrukkelijker.

De stad ligt digt bij den mond der rivier van den zelfden
naam, en op den anderen kant aan den zelfden mond ligt
het Zweedsche stadje Haaparand, ook bekend onder den
naam van Johanstad , naar den naam van den tegenwoordigen
Zweedschen koning. Haaparand is nog kleiner dan Torneo,
maar fraaijer ; er bevindt zich een Zweedsche commandant,
doch zonder garnizoen. Alles is daar zoo vreedzaam en rustig,
dat men er schier aan twijfelen zou, of Torneo en Haapa-
rand wel tot verschillende rijken behoorden. De Russische
plaatsmajoor en de Zweedsche commandant verkeeren zamen
en leven als onderdanen van een' en den zelfden vorst.

De afstand van Torneo naar Haaparand bedraagt over water
slechts 2, doch over land omstreeks 11 wersten. Vijf wersten
van Torneo naar het zuidwesten staan op den weg twee palen,
welke de grensscheiding aanwijzen. Het afgelegene , eenzame
Torneo wordt in den zomer tegen den l2l> . mei door eene menigte
nieuwsgierigen bezocht , voornamelijk Engelschen, die hier
komen, om de niet ondergaande zon te zien. Het gezigt is
in der daad eenig ; dit prachtige schouwspel boezemt ons den
diepsten eerbied in voor de alwijshcid van den Schepper en
verheft hart en geest verre boven de aarde , waar nog zoo veel
onbegrijpelijks en onverklaarbaars te vinden is !

Torneo is beroemd wegens de hertetongen en het herte-
vleesch , dat hier versch en gerookt verkocht wordt, gelijk
ook wegens de hertsleêren handschoenen, die onder den
naam van Torneosche bekend zijn en om hare fijnheid en
zachtheid hoog geroemd worden.

Dit is alles, wat over Finland in het kort bestek , dat wij
ons voorstelden , kan gezegd worden. Ons blijft nog over ,

van een paar steden te gewagen , die wij in de vorige hoofd-
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stukken onvermeld hebben gelaten: het nijvere Tammerfors
en het stadje Kexholm , dat wegens zijn' hoogen ouderdom
vermaard is.

Tammerfors werd reeds in 1821 voor eene vrijstad ver-
klaard , om daardoor de verbreiding van den handel in manu-
facturen en over het algemeen de nijverheid te bevorderen.
In deze stad kan zich ieder Finlandsche of vreemde ambachts-
man en fabrikant nederzetten , zonder dat hem eenige ver-
pligtingen opgelegd worden , ja zonder aan den minsten dwang
van gilden of dergelijke onderhevig te zijn

,
waarbij hij nog

het regt heeft, om onbewerkte stoffen en allerlei machines
vrij van belasting in te voeren , en met zijne voortbrengselen
in geheel Finland handel te drijven.

Tegenwoordig bestaan er te Tammerfors eene menigte fa-
brijken en manufactuurwinkels, en de handel is hier zeer
bloeijend.

Kexholm , een klein stadje aan het meer Ladoga , is be-
roemd wegens zijne schilderachtige ommestreken en zijne oude
vesting , welke eenmaal in een strategisch opzigt eene merk-
waardige rol gespeeld heeft. Een weinig beneden Kexholm
stort zich met twee armen in het meir Ladoga de merk-
waardige rivier Worxa , die uit het meer Saima komt, en
6 wersten voor hare uitwatering den vermaarden waterval
Imatra vormt.

In de nabijheid van Kexholm , op Konewz , een klein
eiland in het meer Ladoga , bevindt zich een zeer oud kloos-
ter , dat reeds in het jaar 1393 gesticht werd. Toen zich
gedurende den oorlog in het jaar 1610 de monniken naar
Nowgorod verwijderd hadden, werd het opgeheven , doch in
het jaar 1716 weder vernieuwd.



Hiermede besluit ik deze korte schets van het groothertog-
dom Finland , en voeg er bij, dat men in het algemeen van

Finland kan zeggen, wat Mannier van Denemarken zegt:
«In zijne weldadige lucht verkrijgt de ziel eene zekere frisch-
heid en kalmte , welke de stormachtige bewegingen van het
hart en de onstuimige driften allengskens doet bedaren.»

Finland is een landje, alwaar de mensch zuiver geluk
kan vinden, en wie daarop prijs stelt, die zal, wanneer
hij Finland eens heeft leeren kennen , het zoo spoedig niet
weder verlaten.






