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MIJN WAARDE VADER!

LVondsom mij ziende na een Naam, waarlijk groot,
om denzelven voor mijn Werk te plaatzen, boodt
mijn Vaderland mij eene menigte aan, uitlreekend
door hun Verltand , door Vaderlandliefde, en groots
Ledrijven; maar de gevoelens van een Zoon zetten
mij aan tot eene andere keuze. Met de aandoenin-
gen van dankbaarheid en toegenegenheid voor de ze-
geningen des belbaans, der opvoeding, en des voor-
beelds, eigen ik G toe de eerlie vrugten van uwe
goedgunrtigheden.

De Naam van een Held, of van een Staatsman,
mogt mijn hoogmoed Kreelen; doch de uwe ver»
fchaft mij eene veel tederer voldoening. Uw Naam
vindt men in de Jaarboeken van Europa niet ver»
meld. —Ik wensen G deswegen geluk ! Een groo-
te Naam is gevaarlijk. Gw amptloos leeven biedt
G weezenlijker genoegens aan; op uw landgoed woo-
nende, bevordert gij het geluk van elks hart ronds-
om G; en terwijl gij bezig zijt met het verbeteren
van den Landbouw, de edellte kunst, de weezen-
lijkste bron van Volksrijkdom, en de beste bevor-
deraar van menschlijk Geluk , smaakt Gij het genos-
gen van een wel te vrede en deugdzaam leeven.
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Geduurende mijne lange afweezigheid heeft mijn
geheugen, getrouw in het bewaaren der vroegste in-
drukken, mij menigmaal de vermaaklijke tooneelen
van mijne Jeugd voor mijnen geest opgeroepen; te
midden der luidrugtigheid van prachtige onthaalen,
en omringd door eene schitterende menigte, heb ik
wel eens een zugt geloosd, mij een vreemdeling en
alleen bevindende! Afstand heeft kragt aan die ge-
voelens bijgezet, en mijne kommervolle wenfchen
spoelden ongewillig na uw gelukkig verblijf.

Het is eene waarheid , door de dagelijkfche onder-
vinding bekragtigd, zo in bijzondere perfoonen , als
in maatfchappijen , dat zij in geluk verliezen, naar
maate zij verder van de natuur afwijken. Mijne
wijdafgelegene tochten, mijne lange reizen, dienen
alleen tot versterking van mijn verlangen om, onder
de fchaduw uwer boomen, en in den boezem des
landsverhlijfs, te rusten.

Gelukkig, mijn Heer! zal ik zijn, indien ik, door
deeze Loekdeelen G ter hand te Nellen, flegts iets
moge toebrengen tot uw vermaak. Ik zoek geen
andere voldoening , ik vraag geene andere belooning,
dan G te overtuigen, dat de tijd, door mij op de
leizen besteed, niet geheel verlooren gegaan is: en
dat ik, van land- en lugtstreek veranderende, nooit
ben afgeweeken van die hoogagting en tederheid,
met welke ik ben, en altoos zal blijven

G»' zeer liefhebbende Zoon^Londen
leb. i. 1802. JOSEPH ACERBI.
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Alen zal mogelijk nieuwsgierig zijn te wee-
ten, waarom een Inbooreling van Italië, een
land overvloeijende in alle de schoonheden der
Natuur, en vol van de fraaijfte voortbrengze-
len der Kunst, uit eigen beweeging, zich het
gevaar en de vermoeienissen van een bezoek
in de gewesten van den Noord-pool-kring, ge-
trooste.

Hij beloofde zich, en ondervondt daar in
geene teleurstelling, veel voldoenings uit de
tegenoverstelling van de woeste grootheid en
eenvoudigheid van het Noorden , met de weel-
derigheid, het lachend voorkomen, en de kie-
fche genietingen van zijn eigen Land. Hij was
genegen om, voor een tijd, de schoonheden
zo van Natuur als van Kunst, te verwisselen
voor de nieuwigheid, de verhevenheid, en
grootschheid der Noordiche streeken. Het was
waarschijnlijk, dat een zo tegenovergesteld too-
neel, geenzins ontbloot zou weezen van lee»
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ring, of verstooken van vermaak. Daar is ges»
volk zo verre gevorderd in beschaafdheid , of
zo hoog opgeklommen in verfijning, of het
kan eenig voordeel trekken uit de kennis der
Kunsten en Weetenfchappen van andere Vol-
ken, zelfs van de minst beschaafdste. Het
menschlijk verstand trekt voordeel van verkee-
ring, zelfs met onkunde; even gelijk de han-
del en rijkdom winst doet door met armoede
om te gaan. Kundigheden van allerleien aart

kunnen bevorderd worden, door het reizen in
onderscheidend landen; in alle ontdekt men
een ruim veld voor waarneemingen en over-
denkingen van eenen natuurkundigen, zedelij-
ken en staatkundigen aart. Het is alleen , door
een veel omvattend en onbeperkt overzigt der
Namure , zo uit- als inwendig , door eene steeds
aangroeiende opeenstaapeling van daadzaaken en
gevolgtrekkingen, met elkander vergeleeken en
verbonden, dat het rijk der Weetenlchappen
wordt uitgebreid; en de treffendste voorwerpen
van zulk eene verbintenis en vergelijking zul-
len , waarschijnlijk , de zodanige weezen , welke
zich aanbieden bij eenen schielijken overgang
van het eene uiterste tot het andere; zo als
uit het Zuiden tot het Noorden van Europa.

Het was niet, dan naa veel tegenstands, dat
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de Schrijver het gewonnen gaf, aan de drin-
gende verzoeken zijner vrienden om dit Werk
in druk te laaten uitgaan. Het is her eerste
dac hij der wereld onder 't oog brengt, en
hij weet, dat het te vergeefsch zou weezen
de toegeevenheid zijner leezeren af te fmee-
ken, indien hij te kort schoor om zich door
hetzelve hunner agtinge aan re beveelen.

Het eerste gedeelte deezer Reizen, gelchree-
ven om genoegen te schenken aan een kleinen
vriendenkring, begeerig om kennis te krijgen
aan den tegenwoordigen staat der Kunsten en
Weetenlchappen , en Zeden der Zweeden , be-
helst misschien, een verstag van omstandighe-
den, te stout , te vrij, om allen onder het oog
te komen. Naar dit om te werken , en te ver-
zagten, door het wegneemen van eenige bij-
zonderheden, 'zou, hoe zeer ook voorzigtig
voor den Schrijver, den Leezer onthouden heb-
ben een juist en naauwkeurig denkbeeld van
den eigenlijken staat der zaaken. Het voegde
hem alle bedenkingen van een minder belang
op te offeren aan eerbied voor den Leezer , en
aan de Waarheid.

en opzigte van die gedeeltens deezes werks ,
welke betrekking hebben op Finland en Lap'
land, werd de Schrijver, eenigen tijd, te rug
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gehouden, door een beweegreden van kiesch-
heid, om dezelve ter drukpersfe te zenden.
De Golonel sRiöi<OELRANO , een Zweedsch Of-
ficier, zijn Reisgenoot, hadt zijn oogmerk be-
kend gemaakt om, te Stokholm, zijne tekenin-
gen in plaat uit geeven van de fchilderagtige
looneelen in deeze landen, vergezeld van be-
fchrijvingen der voorwerpen daar op verbeeld.
De Schrijver schorste, derhalven, zijne eigene
uitgaave op , uit vreeze van de belangen zijns
Vrieuds te zullen dwarsboomen. Waar , in aan-
merking neemende ,, dat dit aangekundigd werk,
bij kleine gedeeltens, wordt uitgegeeven, en
dat het voltooijen wel eenige jaaren verwijlen
zou , en , 't geen nog meer zegt , de bedenking
dat dit werk, zo het eenigen opgang maakt,
alleen moet dienen om het vertier van. her
ander te bevorderen , nam alle zwaarigheid uit
den weg.

Eene andere beweegreden tot de in 't licht
zending deezes Loeks was, de begeerte om
nuttig te weezen aan Reizigers, die , door vvv»
rige nieuwsgierigheid gedreeven, zich gedron-
gen mogten voelen om die Noordlijke Ge-
westen te bezoeken. Deeze gedeeltens van
Europa , welke ik mag zeggen , door de Na-
tuur bijkans verlaaten schijnen te weezen, zijn
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weinig bekend, en eenig berigt deswegen moet,
overzulks, een gunstig onthaal ontmoeten.

De Mode, die haaren invloed tot alles uit-
strekt, fchijnt, ten deezen dage, de reizen en
tochten na het Noorden te begunstigen, en de
voorkeus, daar aan gegeeven, is mogelijk ver-
sterkt door de staatsonlusten in het Zuiden van
Europa. Wat hier van ook zijn moge,
de zodanigen, die,, in deeze oorden reizen,
zijn geregtigd tot eene hoogagting, welke mee
geen regt kan gevorderd worden, door i hun,
die het Zuiden van Europa gaan bezoeken:
want het barre Noorden biedt, op geenerlei
wijze, dezelfde weelde, dezelfde aantokkelin»
gen der lugtstreeke, en dezelfde verzoekin-
gen tot vermaak aan, die ons voorkomen op
een vrugtbaarder en uitlokkender grond. Rei-
zen na het Noorden zullen alleen ondernomen
worden door de zodanigen, die een rechtmaa-
tigen en sterkwerkenden smaak voor de Na-
tuur, in alle opzigten,,gevoelen, en gedreeven
worden door eene begeerte om den kring hun-
ner eigene kundigheden uit te breiden, en an-
deren te onderrichten.

Met dit oogmerk heeft de Schrijver, de
Noordkaap bereikt hebbende, langs eenen weg,
voorheen als ondoenlijk, in den zomer, be-
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fchouwd , een verhaal gegeeven van dien tocht,
ten nutte en behulp van andere Reizigers, die
ttaa hem komen. Zijne berichtgeevingen , wel»
ke gebreken dezelve ook aankleeven, zal men
moeten toestaan de verdiensten der nieuwigheid
te hebben. Zelfs de misstagen , die 'er in mo-
gen begaan zijn, zullen niet zonder nut voor
anderen weezen. Zijn werk, hoe onvolko-
men, mag dienen om den weg te bereiden
voor een volkomener en naauwkeuriger. Her
is met Reizen even eens als met andere zaa-
ken gelegen. Mannen zelfs van de gemeenste
bekwaamheden hebben dikmaals , door hunne
nederige poogingen, aanleiding gegeeven, dar
anderen hunne kragten inspanden, en die ge-
lukkiger bestuurd, beter staagden.
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EERSTE HOOFDSTUK.

Ds Partijdigheid en Onnaauwkeurigheid der
Reizigeren overwoogen — TFijze van Reizen in
Zweeden afgefchetst, en vergeleken met die in
andere Landen — Reize van Helstngburg na
Gothenburg — Warberg; Berichten van den
Generaal peekling— Gothenburg; eene Be-
fchrijving van de Stad, derzelver Volkrijkheid
en Koophandel. — De Inwooners van Gothen-
burg, hunne Zeden en Gebruiken.

partijdigheid en onnaauwkeurigheid zijn alge-
meene tegenwerpingen tegen de reizigers ge-
maakt, en verminderen, of vernietigen zelfs,
die goedkeuring, Welke anderzins aan hun ar-
beid en poogingen zou gegeeven worden. De
eerste deezer beschuldigingen is van eenen ze-
delijken aart, en betreft eene verkeerde gestel-

I. DEEL. A te-
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cenis des harten$ de tweede is een misllag,
ontstaande uit traagheid of onkunde. Maar dee-
ze befchuldigingen, wanneer zij worden aan-
gevoerd, zijn niet altoos op de waarheid ge-
grond; en eer men des een beilisfend gevoelen
Kan opgeeven, moet de geloofwaardigheid des
befchuldigers zorgvuldig in de weegfehaale
gelegd worden tegen het charaeter des gee-
nen, dien men bezwaart. De zodanigen, die
in het Noorden gereisd, of dit gedeelte van
Europa l?efchreeven hebben, zijn bijzonder on-
gelukkig geweest in zich blootgesteld te vin-
den aan aanvallen van deezen aart. Men heeft
hunne opregtheid, en vlijt van nafpeuring, in
twijfel getrokken. De befchuldiging is door»
gaans in 't midden gebragt door inboorelingen,
die, fchoon wij mogen toestaan, dat zij wel
bekend zijn met hun eigen land, niet veron.
dersteld kunnen worden anderen in de deugd
van onpartijdigheid te overtreffen. Zij loopen
zeker zo veel gevaars om over te hellen aan de
de gunstigste zijde voor 't geen zij hun eigen
noemen, als vreemdelingen, die hun komen
bezoeken, om tot de andere zijde te neigen.
Het valt, in geenen deele, gemaklijk onszel-
ven ce ontdoen van allen vooroordeel en voor-
keuze omtrent de plaaczen, waar wij gehooren
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zijn* waar wy de eerste én gelukkigste dagêii
dagen onzes leevens doorbragteh, en dééze fiSS
MUllijke partijdigheid moet altoos in aanmer-
king genomen worden, wanneer de waarheid
daar te stellen ons oogmerk is. Wij rllogen'
toegeeven, dat iemand eene volkomene kennis
hebbe van de plaatslijke ligging, het staatsbe-
stuur, de zeden, en andere bijzonderheden
Zijhs lands; dan, desniettegenstaande, kan hij
mét vooroordeelen bezwangerd zijn; én terwijl
hij , aan dit nadeel onderheevig is , en door
bekrompene denkbeelden beheerscht wordt j
welke het bijkans onvermijdelijk gevolg zijn
van een leeven geheel in 't geboorteland ge-
steeten, kan hij geen onbegrensd vertrouwen

op zijne verzekeringen vorderen. i wan-
neer een Zweed lacht over den Heer
Warmerland beschrijvende als een allerver-
maaklijkst land* op hét schoonst doorsneeden
bn vol afwisselingen van meiren, bekoorelijke
valeien, en welbebouwde velden, denken wij
dat hij regt hebbe in zijn verschillend oordeel
van de beschrijving diens Reizigers 5 en staan
toe, dat het, in tegendeel, een droevig en
onbehaaglijk oord is* waar men niets ziet dan
kaale rotzen, en barre heuvels. Maar wanneer
hij een Engelsch , Fransch of Italiaanseh Rei-
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ziger berispt, dewijl hij verzekert, dat men
zeer ongemaklijk in Zweeden reist, en in te-
gendeel beweert, dat dit Land overvloeit van
reisgemaklijkheden , zal een ieder, die de min-
ste kennis van dit onderwerp heeft, onmidde-
lijk de dwaaling en verkeerdheid van zulk eene
stelling bemerken.

Wanneer een inbooreling van het Noorden
u voorstelt , „ dat men in Rusland en Zwee-„ den even spoedig kan reizen, als in Frank-
„ ryk of Engeland, én dat men, over het ge-„ heel, een zo goed onthaal aantreft in de„ herbergen deezer koude gewesten, als in„ eenig gedeelte van Italië, zo druk door„ vreemdelingen bezogt," zal ik nogthans ,
schoon ik, in andere opzigten, groote a<?ting
heb voor dien persoon , beginnen te vermoe-
den, dat hij zich nimmer bevondt in een der
landen, door hem in vergelijking gebrast. Het
eenig stuk, waar op in Zweeden, nevens En-
geland, mag geroemd worden, zijn de -wegen.
Doch 'er zijn geen algemeen verkrijgbare voer/-
tuigen, als een postwagen, een reiskoets, en
andere rijdtuigen, ten gemakke der reizigeren in
't algemeen, die aan twee voornaame oogmer-
ken tevens voldoen, te weeten vaardigheid en
goedkoopheid. Daar is geene geregelde ge-
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meenschap tusschen het land en de hoofdstad:
geene , bij voorbeeld tusfchen Gothenburg en
Stokholm; Stokholm en Gefli; Gefli en Upfal,
of de andere voornaamste steden dier gewesten.
De rede, door de Zweeden bijgebragt, „dat„ men geen postwagens, of dergelijke, noodig„ hebbe, tot het vervoeren der koopwaaren:
„ dewijl het land allerwegen doorsneeden is
„ met meiren en bevaarbaare rivieren," levert
geene genoegzaame verschooning op voor het
gebrek aan rijdtuigen, ten dienste der reizige-
ren. In Frankryk en Engeland vindt men
postwagens allerwegen heenen; zo dat men,
met gemak, kan'reizen werwaards neiging of
noodzaaklijkheid iemand roept. Zelfs ter plaat-
ze , waar men bevaarbaare rivieren, of vaarten,
aantreft, kan men, ten allen uure, nagt en
dag, die rijdtuigen bekomen. Wat de verge-
lijking betreft, door den Voorstander van het
Noorden gemaakt tusfchen de herbergen van
Zweeden, en die van Italië, zal ik niet op mij
neemen de waarheid of valschheid te beflisfen:
dewijl men mij verdagt zou houden van par-
tijdigheid, ten opzigte van het laatstgemelde,
mijn Geboorteland. Ik zal alleen opmerken,
dat tusfchen Helftngburg en Stokholm, een af-
stand van ten naasten bij vier honderd mij-

A 3 len
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jen (*), niets wordt aangetroffen, 'c welk den
naam van een herberg mag draagen , terwijl 'er
geen gedeelte van Italië is, waar men, in
die zelfde tusfchenruimte, niet komt in vijftig
steden, in netheid, fraaijheid, en alle gemak-
ken des leevens, gelijk aan de hoofdstad van
Zweeden, zo dezelve niet overtreffende; dat ia
Italië, het zuidelijkst gedeelte misschien uitge-
zonderd, het onmogelijk is twintig mijlen te

reizen zonder een herberg aan te treffen, ter-

wijl men in Stokholm zelve 'er geene vindt;
dat een klein dorp in Italië beter voorzien is
van alle noodwendigheden en gemakken des
Levens, dan de voornaamste steden van Zwee-
den; met één woord, ik zal den Zweedfchen
Schrijver, dien ik bedoel, met zijne eigene
woorden te gemoet voeren; „ Indien iemand
j, door Zweeden, op eene draaglijke wijze,„ wil reizen, zal hij wel doen, als hij zich.

~ van een rijdtuig voorziet, als mede van

~ brood, wijn, en anderen voorraad;" welke
voorzorgen in Italië geheel noodloos zijn (f). —

(*) Italiaanfche of Engelfche, die ten naasten bij de-
zelfde zijn.

(j) Die zelfde Zweedfche Schrijver zegt, „ dat, daar„ D»« tztnc»o'r al de herbergen, welke hij ontmoette,
,p voor kalteelen aanzag; hij in Zweeden al de huizen„ voor



Verder een land, waar men verpligt is zijn
eigen rijdtuig te verlaaten , en 'er een in plaats
te neemen, 't welk kleinder en min gemak-
lijk valt, kan niet gezegd worden recht tot

reizen geschikt te zijn ; dit nogthans is het
geval in Zweeden ; waar men zich moet voor-
bereiden om deeze, en veele andere onaange-
naame omstandigheden , te zullen aantreffen.

De paarden zijn klein en zwak, en derzel-
ver gebrek aan grootte en sterkte moet goed-
gemaakt worden door de vermeerdering van
het getal. Deeze vermeerdering gaat met veel
ongemaks vergezeld. Het valt moeilijk, in een
oogenblik, zo veele paarden voor de wagen
te krijgen; men loopt ook gevaar dat het een
of ander ontbreeke; dat 'er iets onklaar is aan
de tuigen; en nog bezwaarlijker is het om de
paarden tevens op eene geschikte wijze, met

elkander te doen loopen. Alle deeze hinder-
nissen te zamen genomen, veroorzaaken veel
tijdverlies. Telkens vindt men zich belem-
merd, en de spoed van reizen in Zweeden,
vergeleeken met dien in Frankryk en Enge-
land, is een louter verdichtzel. Onder de ze-

„ voor herbergen zou hebben aangezien." Daar is nog-
thans geen land, mij bekend, waar de huizen minder op
herbergen gelijken, dan in Zweeden.
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ven of acht paarden, welke men genoodzaakt
is te gebruiken, zult gij altoos bevinden, dar
'er tlegte loopers zijn; en het kwaad voorbeeld
van één bederft alle andere. Ik reisde van
Helftngburg na 'Stokholm, over Gothenburg,
te zamen mer een mijner Eandgenoocen in een

Viennoifs\ doch, in stede van drie paarden,
als in Duitschland, moesten wij het getal ver-
meerderen tor het zeven bedroeg. De paarden
werden voor het rijdtuig gefpannen, vier voor
en drie agter aan. Zij waren zo klein, mager
en zwak, dat het fcheen als of onze wagen
door zo veele fchaapen getrokken werd. Het
was in Herfstmaand, en de wegen, die altoos
heuvel op heuvel neder gingen, begonnen (legt
ce worden, door den regen. .Een heuvel af-
rijdende, vreesden wij, dat verminking of dood
het loc onzer zwakke dieren zou weezen; daar,
zij, zonder vermogen om wederstand te bie-
den , de zwaarte des rijdcuigs op het lijf kree-
gen, en niet in staat waren om den aandrang
daar van te verminderen, of op te houden;
moesten wij een heuvel op, wij moesten dik-
wijls stilstaan, hoe zeer wij verlangden weg te
spoeden. De paarden trokken, gelijk ik ge-
zegd heb, niet gelijk. Wij hadden vijf of zes
boeren bij ons, aan welken de paarden, die



ons trokken, toebehoorden. Daar zij elk her
voor zich best hielden hun eigen beesten ce
ontzien, floegen zij de paarden van anderen.
Dit veroorzaakte niet weinig gefchils , en zom-
cijds deelden zij zo wel onderling flagen uit,
als zij op de arme dieren floegen. Zulk eene
babvlonifche verwarring geloof ik niet dat men
ergens ter wereld zal aantreffen. Dit althans
weet ik, dar ik nimmer, in eemg land, iets
zo belemmerends ondervondc. Men zegt,
dat iemand zeer gemaklijk in Zweeden kan
reizen, met behulp van een man, die weet,
hoe met paarden om te gaan, en dezelve aan
te zetten; doch waar wordt iemand gevon-
den , bekwaam om deeze dieren ce behan-
delen? Die paarden verstaan alleen Zweed-
fche klanken; en de taal, in welke zij aange-
fprooken worden door de Loeren, is zo oor-
fpronglijk, en bestaat in zulk eene buitenge-
woone beweeging of schudding der lippen (*) ,
dat een vreemd wagenaar dit niet zou kunnen
aanleeren, in een korter tijd, dan van eenige
weeken , zo niet van eenige maanden. Dezelf-
de klank, welke in Italië gebruikt wordt om

(*) Tpfchrüü is juist dezelfdeklank welke de Landlie-
den in Schotland gebruiken , als zij verlangen dat de paar-
den ttilNaan.
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de paarden aan te zetten, dient in Zweeeden
om dezelven te doen stilstaan. Het gebeurde
menigmaal, dat, wanneer zij een steile hoogte
op moesten, wij dien of een dergelijken klank
gebruikten, om de paarden aan te zetten, wan»
neer wij, tot onze groote teleurstelling, oogen-
bliklijk stil stonden.- Wij hadden het onszel-
ven te wijten , dat wij het taaieigene van Zwee-
den vergaten, en geduldig het gevolg van on-
zen misflag te draagen; terwijl de boeren zich
verwonderden over onze voorbaarigheid of
dwaasheid, in de paarden te belemmeren hunne
kragten in te fpannen, op den kant van eene
lleilte, waar de zwaarte van het rijdtuig de
beesten agterwaards kon trekken, en ons in
groot gevaar brengen. Ten zelfden tijde, als
wij onze aanmerkingen maakten, over het on-
gelukkig vermogen der hebbelijkheid, en der-
zelver uitwerkzelen, in het tegenwoordig ge-
val, konden wij ons van lachen niet onthou-
den, zelfs te midden in 'c gevaar.

Een ander stuk van aanprijzing bij de lof»
redenaaren van het reizen in Zweeden, maar
even ongegrond als de lof van voortvaaren-
beid, is de goedkoopheid. Indien zij in aan-
merking namen de kosten van een looper, die
vooruit gezonden moet worden, om paarden
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te bespreeken ; indien zij berekenden hét groo»
ter getal van paarden , 't geen men op een reis
in Zweeden noódig heeft, dan in Duitschland;
daarenboven de huur van een wagenaar te Kop-
penhagen, en wat zijn terugreis kost, behal-
ven de vergoeding, welke men moet geeven
aan de boeren, voor het wagten met hunne
paarden, tot dat de voerman komt — wanneer
zij alle deeze dingen in 't oog hielden, zou-
den zij bevinden, dat het reizen in Zweeden,
met eigen rijdtuig, om niet te fpreeken van de
groote ongelegenheid, over het geheel, kost-
baarder is dan in eenig ander land van Europa,
misschien met uitzondering van Engeland. De
landen, waar in ik het reizen best gevonden
heb, dat is, waar gemaklijkheid zich met on-
kostbaarheid gelukkig vereenigt, zijn Oostenryk
en Boheemen, en boven al het laatstgemelde.
Ik weet niet dat ik mij door kwaaden luim
of vooroordeel laat beheerlchen. Ik vermeld
alleen daadzaaken, zo als dezelve onder mijne
opmerking kwamen, en onder die van veele
andere reizigeren. Indien eenigen in Zweeden
reizende, het beter bevonden, dan ik, kan ik
alleen zeggen, dat zij gelukkiger waren; doch
ik moet blijven beweeren,' dat de hindernissen,
door mij beichreeven, alleronaangenaamst wa-
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ren, en in geen ander gedeelte van Europa
ontmoet worden.

De Zweeden pochen zeer op een ander voor»
deel, 't welk de reizigers in hun rijk bejegent,
en 't geen zij, als daar aan bijzonder eigen,
hoog verheffen; naamlijk dat, in ieder post-
huis, een register wordt ter hand gesteld, on-
der den naam van dagboek, waar in de reizi-
gers , hun naamen , staat en beroep optekenen ,
met vermelding van waar zij gekomen , en wer-
waards zij heen gaan , en of zij voldaan zijn
dan niet met den postillon , of liever den boer.
Maar dit is, mijns oordeels, veel eer voor een
ongemak te houden: want het is, in de daad,
eene loutere pligtpleging , die tijdverlies ver-
oorzaakt, zonder een der ongelegenheden, die
men opnoemt, of zich over beklaagt, te ver»
helpen. Wanneer een reiziger zich op weg
begeeft, om door Zweeden te trekken, ver-
vuld met het dwaalend denkbeeld, dat dit
rijk een woest en barbaarsch land is, onder
altoosduurende sneeuw en ijs begraaven, zon-
der herbergen, zonder postpaarden, zonder ge»
baande wegen, moet hij verbaasd staan over
de veelvuldige inrigtingen en schikkingen, wel-
ke hij niet verwagtte ; doch , wanneer hij , aan
den anderen kant, zich laat voorinneemen door
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de ongegronde veronderstelling, dat hij, in dit
land, zodanige gemakken zal aantreffen als in
Frankryk of Engeland, zal hij zich deerlijk
te leur gesteld vinden. Het zal niet verre van
het waare wit zijn, te zeggen, dat de waar-
heid hier, gelijk veeltijds, tusfchen die beide
uiterstens ligt; doch dat dezelve der ongunsti-
ge zijde het naast komt.

Om de reis van Helfingburg na Stokholm
belangrijkst te maaken, moet men den weg
neemen over Gothenburg en Troïhata. Eer
men te Gothenburg komt, trekt men door
Warberg, een klein Dorp met een Kasteel,
gelegen aan den zeekant. Hier zerte de Zweed-
fche Regeering den berugten Generaal PEoi!»

I.INO gevangen: dewijl hij verdagt gehouden
werd van deel gehad te hebben in den moordt
van gustavus OEN III. Deeze man behoorde
tot de partij tegen den Koning, in 'c jaar
1756, zijnde ten dien tijde in Rusfïfchen

dienst. Ten jaare 1762 een bezoldigde van
Frankryk geworden zijnde, was hij aan de
zijde van her hof. In 'r jaar 1772 , den rang
van lüolonel in het leger bekleedende, ver-
raade hij een toeleg, van zijn Regiment rot
opstand aan re willen zetten; doch hij werd
gevat te Enköping , en na Stokholm ge»

»3ZWEEDEN.



Voerd (*) i en naa, den dood van GusTAvus op*gellooten in het kasteel Warberg. Geduuren-
dé zijn zitten, te deezer plaatzé, hadt hij;
schoon verdagt, van geen misdrijf overtuigd*
het volle genot van zijne rijkdommen en in-
komsten, en, 't zij uit kwaadaartigheid , woe-
de of gekheid, vormde hij, op zekeren dag,
hét plan, om door een list hongersnood in
de kleine stad Warberg te verwekken, 's Mor-
gens vroeg gaf hij last om allé leevensmidde-
len, ter marktplaats, op te knopen, en de-
Zelve tot hem te brengen. Het strekte ?Eoi<-

I.MG tot vermaak en genoegen, dit alle de
inwoonders der stad honger zouden lijden , ter»

wijl hij in vollen overvloed gezeten was, én
dat op deeze wijze de belegeraars, als 't ware,
tot hongersnood gebragt werden, door den
belegerden; volkomen het tegenovergestelde
van het geert gewoonlijk in den krijg voorvalt.
Deeze daad van buitenfpoorigheid was zo be-

(*) Volgens den schrijver van het Leeven van catha-
itiwA DE 11,- en het Reisverhaal van twee Franfchen,
werd hij te Gripsholm gevat, en gevangen gezet in het
Kasteel, 't welk voorheen ter gevangenisfe van erik DEN

XIV. diende. Dit is egter een misllag. HetKasteel van
Gripsholm is thans geheel onbewoonbaar, hebbende noch
dak, noch venlters.
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droevend voor de inwoonders van Warberg ,;
als aangenaam voor de Officieren en Boldaaten
der Bezetting, en de anderen, die nevens hem,
in het Kasteel gevangen zaten. Deeze bij-
zonderheid, welke volmaakt strookt met het
character ■van PECKLING, die, bij zijne uitstee»
kende begaafdheden , eene groote maate van
onregelmaatigheid in .zijn doen hadt, heb ik,
schoon bekend bij ieder burger van Warberg ,
nergens in druk vermeld gevonden.

De Generaal peckling stondr bekend voo?
een man van groote welfpreekenheid en Kaar*
kunde, en boven al voor doorkundig in de
wetten zijns vaderlands. Door de laatstgemel-
de kwam hij altoos veilig m van de menigvul-
dige regtshandelingen, waar in hij zich vonM
ingewikkeld. Hij was gewoon zich ce vermaa»
ken met zijne regcers te plaagen , die hij me',

nigmaalen in verwarring en verlegenheid bragt
door zijne onderfcheidingen en fcherpzinm,?e
drogredenen. Het Krijgsgerigr, voor 'c welk
men hem, in den jaare 1772, te regt stelde,
naa eene gevangenis van meer dan vier maan»
den te Stokholm, werd gehouden onder her
voorzitterschap van den Generaal horn , naa
de omwenteling des jaars 1772 tot Graaf ver-
heeven, meer, zo men wilde, van wegens zijn
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ijver, dan uit hoofde van weezenlijk gedaanert
dienst. Deeze Edelman , dén Baron PECKLING
na in den bloede bestaande, scheen niets meer
te duchten, dan Verdagt gehouden te zullen
worden van partijdigheid ten opzigte van zijn
bloedverwant. Naardemaal de beschuldiging
tegen hem ingebragt, niets minder was dan
opstand en hoogverraad, was het zeer be-
zwaarlijk een Regtsgeleerde te vinden, die,
ten zijnen behoeve, wilde pleiten; eindelijk
boodt een jong Heer, NLix geheeten, zich
daar toe edelmoedig aan. Het Krijgsgerigt, in
verlegenheid, om, op eenige schijnbaars gron-
den, den Generaal schuldig te vinden; maar
hem nogthans niet durvende loslaaten, eer het-
zelve des Konings oogmerk wist, die zich toen

te Elköfund bevondt, omtrent vijftig mijlen
van de hoofdstad, stelde zulks uit tot het ont»

vangen van naderen last. Maar, dewijl het
ftreedt met de voorregten van den Zweedfchen
Adel, dat iemand, daar toe behoorende, ge-
vanden gehouden werd, zonder ten vollen van
misdrijf overtuigd te weezen, werd van wegen
den Generaal gevraagd, of zij eenigen anderen
regel hadden om naar te handelen, dan de
landswetten? Het antwoord was neen! Nog-
thans werd de Baron PECKLING niet in vrijheid
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gesteld, dan in gevolge van een verzoek den
Koning gedaan. Zo schielijk en belchreiens»
waardig was de uitwerking, voortgebragt door
de omwenteling op den trotlchen Zweedfchen
Adel.

Gothenburg is de tweede stad des Koning-
rijks. De ommestreeken zijn bijkans overal
dor, naar en woest. Zij verwonen een een-
zelvig tooneel van weinig verheevene rotzen,
waar de natuur, door geen vermogen der kunst,
kon gedwongen worden iets voort te brengen.
De haven vertoont een dergelijke verwarring
van rotzen, even onbehaaglijk voor het gezigt,
en eenige brokkelige eilanden van een ruw en
onbehaaglijk voorkomen. De stad van binnen
heeft, in eenige opzigten, gelijkvormigheid met

de steden in Holland, men ziet 'er gragten,
met boomcn aan den waterkant, geheel in den
smaak zulker boomen in de Hollandfche steden
gefchooren. De Inwoonders zijn steeds naijve-
rig ten opzigte van die der hoofdstad, zo wel
wat den koophandel, als wat de levenswijze,
de mode en alles wat de weelde betreft. Ver-
schelde perfoonen hebben mij verzekerd, dat
men aangenaamer te Gothenburg, dan te Stok-
holm, kan leeven. Voor een vreemdeling, die
tiet gezellig leeven bemint, verschaft Gothen-

I. DEEL. 2 • burg

'7Z vV E E D E N.



Burg zeker gelegenheden te over om zijne
neiging, zonder bedwang, of gezetheden, ie

volgen. De Zusterschap in Gothenburg is be»
roemd, van wegen haaren beminnelijker»
haare schoonheid, gezelligheid en begaafdhe-
den. Zij besteeden veel tijds in 'c leeren van
taaien en kunsten, boven al in de muzijk.
Zij bezitten, in eene hooge maate, alle de
hoedanigheden, welke eene beminnelijke, wel-
opgevoede, en onderhoudende vrouw uitmaaken.

De volkrijkheid deezer stad beloopt omtrent

vijftienduizend ingezetenen. De voorsteden lig-
gen op een opgaanden grond, en worden meest
bewoond door zeevaarenden , behoorende tot

de koopvaardijschepen en die der Oost-indifche
Compagnie; verschelde oorlogfchepen liggen
in de haven.

'Er is te Gothenburg een hospitaal gesticht
door een bijzonder persoon, den Heer sAur.»
GREX, het jaarlijks inkomen bedraagt vijftien
honderd Rijksdaalders. Men vindt 'er dertig
bedsteden; twee derzelven zijn gefchikt om
zwangere vrouwen ter verloslinge te ontvan-
gen; doch, als het noodig is, wordt 'er een
groocer getal, rot dar einde, bestemd, zomiijd»
wel zeven. Eene vrouw, wie zij ook moge
weezen, wordt, als haar tijd nadert, op het
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trekken aan de fchel , ten allen uure , bij dag
of nagt, onmiddelijk, voor niet, ingelaaten,
zonder, eenige vraagen te moeten beantwoor-
den. Men neemt 'er ook kinderen, ten von-
deling gelegd, op; zomtijds zijn 'er veertig of
vijftig ten deezen huize.

De koophandel te Gothenburg is van veel
beduidenis, en bedraagt misfchien meer dan
het zevende gedeelte van 't geen uit het ge-
heele rijk uitgevoerd, en omtrent een vierde
gedeelte van 't geen 'er ingevoerd wordt. De
Oost - indifche Compagnie, waar in de steden
Antwerpen en O/lende veel deels hebben , zendt
jaarlijks één, twee, of drie fchepen na China.
Schoon bevoorregt om op /«He te mogen ban-
delen, is het stegts zeldzaam en zeer bepaald,
dat zij 'er gebruik van maakt. Het getal der
koopvaardijschepen, te Gothenburg thuis hoe-
rende, is omtrent twee honderd en vijftig.
Bijkans achthonderd vreemde fchepen komen
'er jaarlijks in de haven, en omtrent vijf-
honderd Zweedfche.

Een der voornaamste welvaards bronnen voor
Gothenburg is de Haringvisfcherij. Zes maal
honderd duizend tonnen gezouten haring weet

men dat in één jaar verkogt zijn; en dertig
duizend vaten traan. Tegen één vat traan re-

B 2 kent
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kent men tien of twaalf tonnen haring. Elke»
ton bevat van duizend tot veertien honderd
haringen. De haringvisfcherij begint met Wijn»
maand, duurt tot Sprokkelmaand, en zomtijd»
tot in Lentemaand. Deeze haringen worden
deels binnens lands gebruikt, deels na de Bal-
ii/ene en de Middellandfche zee verzonden.v Wanneer iemand te Gothenburg ten middag-
eeten gevraagd wordt, begrijpt men daar on-
der, dat hij den geheelen avond bij zijn gast-
heer zal flijten; en den dag, goeddeels in eeten
en drinken besteed, door een uitvoerigen avond-
maaltijd belluiten. Dit is een algemeen ge»
bruik in geheel Zweeden, Stokholm niet uitge-
zonderd. Dan men hebbe hier bij in aanmer-
king te neemen, dat dit geen plaats heeft
in huizen van den eersten rang; maar bepaald
is tot die van den tweeden en laagere rangen.
Men heeft mij verhaald, dat het omtrent even
eens gesteld is in de voornaamste steden van
Engeland en Schotland, het handeldrijvend ge-
deelte van Londen daar onder gerekend. Het
is in Zweeden, even als in andere Protestant-
lche Landen, waar de Godsdienstijver nog
eenigzins blaakt, de gewoonte, dat ieder bij
zich zeiven, voor en naa het eeten, bidde.
Het middagmaal gedaan zijnde, bedanken de
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gasten den gastheer voor zijn goed onthaal; en.
hij verzekert hun wederkeerig, dat zij van har-
ten welkom zijn. Dit alles gefchiedt met een
zo ernstig en deftig gelaad, dat een vreem-
deling, indien hij 'er niet op verdagt ware,
in verzoeking zou geraaken om te lachen over
die zonderlinge pligtpleeging. Deeze wijze,
nogthans, om van de zijde der gasten dank te

betuigen, en de verzekering van den onthaal-
der, dat zij welkom zijn, fchijnt voormaals in
Engeland algemeen geweest te hebben: wam
men ziet 'er nog fpooren van op het land,
onder de laagere volksklasse, wier handelin-
gen, gewoonten en leevenswijze, zo wel als
begrippen , alle , ten eenigen dage, tot die van
een hoogeren rang behoorden. Op groote en
en staatlijke maaltijden is het in Zweeden ge»
bruikelijk de gezondheden te drinken uit groote
zilveren bekers, gevuld met Rhyn- of Cham-
pagne-wijn. De beker gaat rond, en elk
drinkt 'er uit, op gelijke wijze als de oude ge-
woonte in Engeland, bekend onder den naam
van Fledging (*), daar nog in gebruik bij zekere

(*) Deeze gewoonte is oogfchijnlijk afgeleid uit de
veiligheid, in de Gothifche eeuwen, noodig gevonden,
om dat niemand zou vermoord worden, terwijl hij zijn
dronk deedt. . ,
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gemeente- feesten. Eenige regels staan 'er in
agt te neemen , van welke men de gasten voor
af verwittigt. Indien men daar op niet, naar
eisch let, is de overtreeder verpligt, bij wijze
van boetedoening, een vollen beker te drinken.

Het is zeer algemeen aangemerkt , en ik
geloof met grond , dat de Apothekars te Gothen-
burg niet zo onkundig zijn, als de lieden van
't zelfde beroep te Parys en in veele andere
groote steden. Der menleken waan en onop-
lettenheid op de gevolgen, altoos geevenredigd
zijnde aan de bekrompenheid hunner opleiding
en verstand, mogen wij, met regt vreezen, dat
'er eene deerlijke stachting gemaakt wordt door
deeze proefneemers onder de blinde en ligtge-
loovige menigte. Te Gothenburg hebben de
Apothecars het voordeel eener goede opvoe-
ding, zo dat, indien de inwoonders aldaar de-
zelfde geneigdheid hebben om de toevlugt te

neemen tot deeze handlangers der Geneeskunde,
dan tot daadlijke Artfen , zij zulks althans , met
minder gevaars, kunnen doen.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Reis van Gothenburg na Stokholm — Trol»
hatta,' de watervallen en het kanaal, een zeer
zonderling werk — Eenige algemeene aan-
merkingen, bij gelegenheid van dit kanaal —Boek van Naaminfchrijving te Trolhaita ge-
houden — Gefieldheid des Lands tusfchen Trol-
hatca en Stokholm — Landbouw in dien Oord —Wijze van de paarden ie bezorgen. Fichia,
de laatfie pleisterplaats, eer men ie Scokholm
komt — Vertelling — Komst ie Stokholm —Gebrek aan Herbergen — Character van den
Heer MAEMGREin; zijne oplettenheid jegens
Vreemdelingen.

JL/e Reis van Gothenburg na Trolhatta, een
afstand van omtrent vijftig mijlen, wordt door
de Gothenburgers, in den zomer, menigmaa-
len gedaan als een plaifiertochtje. Uit de stad
komende, gaat men langs de oevers van de
rivier Gotha, van welke de stad Gothenburg
den naam ontleent. Naa omtrent drie mijlen
gereisd te hebben, laat gij agter u, op den
rechter oever der riviere, de kleine sterkte

B 4 F,-
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Bohus, op den top van een rots gelegen.
Het overige van den weg na Trolhatta, is
deels vlak en goed, op zommige plaatzen beu»
velagtig en aangenaam ; een gedeelte loopt over
onefle en glibberige rotzen. Daar is flegts
eéne plaats, waar men voeglijk zijn intrek kan
neemen; deeze is Eded, omtrent dertig mijlen
van Gothenburg, aan de zijde van de Gotha.
Het is vreemd, dat op eene plaats, zo druk
bezogt door vreemdelingen en Zweeden, als
Trolhatta, geen beter gelegenheid is om te

verblijven, en het niemand inviel om 'er, voor-
deelshalven, eene nieuwe herberg op te zetten.
In de éénige, welke 'er thans is, zijn flegts
vier kamers; deeze vol zijnde, is 'er geen an-
der huis, waar een reiziger, met voeglijkheid,
zijn verblijf kan neemen. Trolhatta is eene
plaats, waar de bewonderaars van natuurlijke
schoonheden, indien zij 'er een draaglijk ont-

haal aantroffen, in bekooringe zouden komen
om 'er eenige dagen te vertoeven. Het is
naauwlijks mogelijk, in minder tijds, op eene
voldoende wijze, de beroemde watervallen, en
het kanaal, een der stoutste en verbaazendste
werken van dien aart in de wereld, te bezig»
tigen. De watervallen zijn een reeks van casca-
des, gevormd door de rivier Gotha, die uit
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het meir Wennem ontstaat, en, met veele an-
dere wateren vereenigd zijnde , met een ge-
heelen en onverdeelden stroom, van een hoogte,
die meer dan zestig voeten haalt, in eene on-
peilbaare diepte van water nederstort.

Het kanaal van Trolhatta is, door middel
van buskruid, te midden van de rotzen ge-
maakt. Het oogmerk was eene gemeenschap
te openen tusfchen de Noordzee en het meir
Wennern, door de vaart voort te zetten waar
de Gotha, in watervallen nederstortende, on-
bevaarbaar wordt. Al het staafvzer van Ne«
rica, Warmerland, en andere oorden, voert
men in kleine vaartuigen over het Wennem-
meir, en langs de Gotha, tot de watervallen.
Door middel van het nieuwe kanaal, wordt de
vaart voortgezet verder dan de watervallen , tot

de plaats waar de Gotha weder bevaarbaar
wordt; van daar brengt men de goederen ge-
maklijk de rivier langs tot Gothenburg.

De in 't oog loopende belangrijkheid van
zulk eene doorfnijding hadt, voor langen tijd,
de aandagt getrokken des Zweedfchen rijksbe-
stuurs, en 't zelve besteedde verbaazende geld»
sommen, op verschillende tijden, bijkans eene
geheele eeuw lang, om dezelve daar te stellen;
desniettegenstaande ging deeze groote ondernee-

B 5 ming
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ming zo traaglijk voort, en was van zo wei-
nig betekenis, dat dezelve alle mogelijke poo-
ging van menlchenkragt en kunde, scheen te
bespotten. De daadlijke voltrekking bleef be-
waard om eene zeer belangrijke les aan de
Rijksbestuuren en aan alle groote Verzamelin-
gen van menfchen te geeven, dat, fchoon eene
onderneeming, onder hnn beheer, kwijnt en
feilt, dezelve nogthans kan bespoedigd en vol»
voerd worden, wanneer het belang van bijzon»
dere persoonen niet medebrengt de algemeene
schatkist te berooven ; wanneer hun heil af-
hangt van naauwkeurig te letten op het geheele
werk, en de daar aan besteedde kosten, en om
hetzelve, zo spoedig als mogelijk, gelukkig te
voltooijen. Kooplieden en anderen te Stokholm
vereenigden zich, bragten eene som zamen;
het voorregt om eene tol te heffen op het te

maakene kanaal werd verleend, en door het
Rijksbestuur verzekerd; aandeelen in de moge-
lijke opbrengst werden voor hooger en hooger
prijs verkogt, naar gelange het werk vorderde,
en in den loop van vijf of zes jaaren was het
geheel voltooijd.

De lengte van dit kanaal, op 't welk negen
Huizen zijn, is bijkans drie mijlen; de breedte
zes en dertig voeten, de diepte, op eenige
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plaatzen, meer dan vijftig voeten. Waterkom-
men zijn op onderfcheide afstanden, tot ver-
schillende oogmerken aangelegd, welker optel-
ling onnoodig is. Het valt niet gemaklijk een
denkbeeld te vormen van de zwaarigheden,
welke te boven gekomen moesten worden in
het maaken van dit verwonderlijk kanaal, of
men moet het met eigen oogen bezigtigen.
Dan ontdekt de aanfchouwer eene effene vlak-
te , als of dezelve altoos zo geweest ware , en
hij ziet niets van de hoogtens en geweldig
harde zclfstandigheden , waar doorheen nood-
zaaklijk gewerkt moest worden, eer men die
vlakte kon daarstellen. Ik zag dit kanaal niet
alleen toen het voltooid was; maar toen men
aan de voltooijing arbeidde. Dit kanaal,
welks aanleg ondernomen en begonnen werd
door CAREL den XII. maakte een gedeelte uit
van een groot plan, door GusTAvus VASA uit-
gedagt, en ondernomen door eenige zijner
Throonopvolgeren, om de Baltifche met de
Noordzee te vereenigen , door middel eener ge»
meenfchap , het geheele Rijk door. Indien 'er
ooit een kanaal kon vervaardigd worden van
het Wennerner meir, het grootste in Zweeden,
zijnde omtrent vijf honderd mijlen lang en vijf
en zeventig breed, door Orebro tot het meir
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van Hielmar, zouden de Zweeden, door eene
vereeniging van dit meir met dat van M'dlar,
door de fluizen van Arboga, alle foorten van
koopwaaren, in het zelfde fchip, van Gothen-
burg na Stokholm kunnen voeren. Dus zou
'er een doortocht geopend weezen tusfchen de
Noordzee en de Baltifche zee, en men zou,
behalven andere voordeden, de tollen in de
Sond ontgaan.

Het kanaal van Trolhatta mag, met reden,
aangemerkt worden, als , in zommige opzigten,
het character des Zweedfchen Volks fchetzen-
de: want het vertoont hun , als geneigd tot het
vormen van groote ontwerpen, en zich onder-
scheidende door vindingen in het vak der werk-
tuigkunde. Men zegt 'er niet te veel van,
wanneer men hetzelve, als een werk van kunst,
en van een stout doorgezet plan , onder de voor-
naamste in de wereld telt, zelfs des Hertogs
van pRiDGEWATEks kanaal in Engeland, en dat
van Languedoc in Frankryk niet uitgezonderd.

Niets is 'er, 't welk ons een grooter denk-
beeld geeft van der menleken kunde, dan de
middelen door hun ontdekt om de goederen van
de eene plaats na de andere te voeren. Het
water, schijnbaar geschikt om alle gemeenschap
tusschen de landen af te snijden, wordt door



ZWEEDEN. •9

menfehen vinding en kunst, veranderd in een
groot en onbegrensd middel van gemeenschap.
Ik kan mij niets verbeelden, 't welk een zo
luisterrijke en treffende zegepraal van de kunst
over de natuur ten toon spreidt, of het moest

misschien weezen.het opvaaren met een lugt-
bol, schoon dit veel eer is te rangschikken on-
der de ontdekkingen, dan onder de uitvindin-
gen, en geenzins de geboorte gegeeven heeft
tot zulk eene verscheidenheid van vernuftige
bewerkstellingen, als zich ten toon fpreiden in
de toepassing van de poolaanwijzende kragt
des zeilfteens, en de waarneemingen op de
maan gedaan; in de daarstelling van kanaalen
door het gebergte heen ; in het aanleggen van
bruggen , waterkeeringen en fluizen , in het maa»
ken, toerusten en bestuurén der fchepen.

De eerste denkbeelden, of de eerste begin»
zeis, als het ware, van de fcheepvaard vertoon»

den zich aan den mensch in zijnen eersten on-
beschaafden en eenvoudigen staat. Zonder ons
in te laaten tot het geschil, of de mensch oor-
lpronglijk een, tweeflachtig dier, op 't land en
in het water leevende, geweest hebbe, gelijk
een of twee verbeeldingvolle schrijvers bewee-
ren, vinden wij dat onbefchaafde volksstam-
men, de beste zwemmers en duikers zijn. Zij



leeven veel in 't water, en op hetzelve,
om te visfchen in rivieren, meiren en inham»
men der zee. Een boomstam , door 't geweld
eens ftorms, van den wortel afgeknakt, en na-
bij hun op 't water drijvende, deedt zich aan
hun op als een rustplaats, waar zij het te
werk stellen van armen en beenen konden staa-
ken. Konden boomstammen een man in 't wa-
ter draagen, het denkbeeld, dat dezelve ook
andere dingen kon voeren, volgde van zelfs.
Zij werden terstond tot. dat einde aangewend.
Dit leeren wij uit de geschiedenis van alle
wilde volken, zij hooien boomstammen uit met
ijzere werktuigen, en bedienden zich, eer zij
ijzer hadden, van vuur. — Naardemaal de be-
ginzels van het vaaren eenvoudig en in 't oog
loopende zijn, en de fcheepvaard eene kunst
is, onmiddelijk verbonden met de najaagingen
der menschen in alle standen der zamenleeving,
zo in oorlog als in vrede, vinden wij, dat de
uitbreiding en verbetering der scheepvaard, ten

allen tijde, een geliefd voorwerp geweest is,
waar op de grootste Vorsten en bloeiendste
Gemeenebesten zich bevlijtigden. Zo weeten

wij, dat cAREi. DE GROOTE het plan vormde
om den Rhyn en den Donau , door middel eens
kanaals, te vereenigen; dat PETER DEN I. van
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Rusland eene vereeniging tusfchen de Dom
en de Wolga voorsloeg, dar de volvoering daar
van een geliefd stuk was bij Keizerin catha-

RinA DE II, fchoon zij her geluk nier hadt
van het voltooid te zien. Dit blijft bewaard
voor zulk eenen Opvolger als die Vorstin, in
uitgebreidheid van begrippen en stoutheid van
onderneeming, evenaart.

Het grootste gedeelte der Staaten en Vors-
ten werkt uit opkomende belangen , welke zij,
over 't algemeen, voortzetten, met een aan-
hang, of een bijzonder oogmerk, veranderende
hunne oogmerken en middelen, naar tijd en
omstandigheden medebrengen, 't welk veroor-
zaakt , dat 'er zelden iets groots van kome.
Naar gelange zij hoog gestemd zijn in hunne
eerzugt, en uitgebreid in hunne uitzigten, zien
zij tegenwoordige zwaarigheden en tegenwoor-
dige voordeden over 't hoofd, in het vooruit-
zigt van standhoudende magt en toekomenden
roem. Dus waren de Romeinen ongetwijfeld
het grootste volk van 't welk wij kennis draa-
gen, groot in hunne plans en standvastig in de
volvoering. Gelijk de wetten der natuure,
werkten zij onophoudelijk, in alle tijden, en
in alle omstandigheden. De werken der Ro-
meinen, waterleidingen, wegen, muuren, am-
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phitheaters, en andere gebouwen, waren zo
overtreffend groot, dat, wanneer de gefchied-
vernaaien daar van, in duistere eeuwen, ver-
looren geraakt waren, een denkbeeld heersch-
te, dat bovennatuurlijke en onzigtbaare wee-
zens dezelve daargestdd hadden. De koningen
van Zweeden, het oog terug wendende op een
lange reeks van voorouderen tot eene verafge-
legene oudheid, en voorwaards ziende door
een daar aan geëvenredigd tijdperk, vinden
zich eigenaartig bezield met groote herinnerin-
gen en groote plans. Indien immer eene eeuw
van onkunde Scandinavië weder bedekte, on-
kunde en bijgeloof, op nieuw, deedt heer-
fchen, zouden de werken van Trolhatta, gelijk
die der Romeinen, ongetwijfeld toegefchreeven
worden aan reuzen, tovergodinnen, of goden.

Te Trolhdtta wordt den vreemdelingen, wan-
neer zij gereed staan die plaats te verlaaten,
een boek aangeboden , met verzoek dat zij
hunne naamen 'er in zullen schrijven, met eeni-
ge spreuk betrekkelijk tot den indruk, welke
de watervallen, of andere plaatslijke omstan-
digheden, op hun gemaakt hebben. Dir boek
is een der zeldzaamste mengelingen , welke men
ergens ontmoet, en in mijn oog waardiger,
dan veele andere boeken, van wegen het licht
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daar door over de menschlijke natuur verspreid.
Door de geheele verzameling heen heerscht 'er
iets bijzonders: ik meen een bijzondere wen»
ding van aart en geestgesteltenis, en 't geen
de Franfchen met het woord penchant uitdruk-
ken : eene gesteldheid om geestig en zonder-
ling te weezen, en bovenal eene pooging van
eigenliefde, of belangstelling in zich zelven;
't geen niet onduidelijk het waar character en
de zwakheid van den mensch verraadt. Gelijk
die grafschriften waar in de dooden tot de lee-
venden fpreeken, strekt meest alles, wat men
in dit boek gelchreeven vindt , even als in alle
andere stukken van dien aart , veel eer om den
schrijver te kenschetzen, dan de voorwerpen,
waar toe het eigenlijk behoort, aan te duiden.
Deeze bedient zich van die gelegenheid om te

toonen dat hij een vers kan maaken; een twee-
de geest een berigt van zijne reizen ; een der-
de verheft het hooge denkbeeld, 't welk hij
van zichzelven heeft, op de vernedering van
een anderen ; een vierde schrijft zijn naam en»
kei daar heen, om met zijne tijtels te pronken;
terwijl een ander, door een trotsch van tegen»
over-gestelden aart gedreeven, enkel zijn naam
tekent, zonder eenig bijvoegzel. Daar is een
Engelschman , die u vermeldt , dat hij de water-

I. DEEL. C val»
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vallen bij kaarslicht ging zien ; een ander En-
gelsch reiziger schrijft, dat noch de waterval,
noch de arbeid, met welken het kanaal daar»
gesteld is, ergens toe deugt; dat de Zweeden
alleen flaaven zijn, kruipende onder de zweep-
stagen hunner meesters; en om zijne veragting
nog sterker uit te drukken, ondertekent hij
deeze aanmerkingen met een zeer onbetaame-
lijken naam. Een derde Engelschman, ver-
lichter en braaver, verheugt zich, dat het
buschkruid tot beter einden gebruikt kan wor-
den, dan in den oorlog; fchoon hij tevens
denkt dat het lot des volks niet zal verbeteren
door den koophandel (*). De Franfche Emi-
granten haaien alle hunne geledene onheilen
op, en als zeer wel pasfende bij het onder»
werp van Trolhatta ook die des Konings van
Frankryk. Een der Emigranten vaart in het
breede uit tegen de Patriotten. Een Engelsch-
man zette alleen: „Wat wilt gij, dat wij 'er
„van zeggen?" (f). Het volgende; „ Dieu„ benisfe cette bonne ei brave Nation! " (§)

(*) De woorden des Engelsmam zijn — „ Ic is plea-„ fing to fee gunpowder ufed in favour of foeiety, al-„ tough we do not think that commeree will improve the„ happinefs of the people."
(t) In 't Engelsch „ What vill yon have vs fay?"
(§) » God zegene dit goede en braave Volk"
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Was getekend üosciusco. Een groot aantal
lchoolvoslen praalen metLatijnfche , Griekfche ,
Hebreeuwfche en Arabifche spreuken. Met
één woord, de steller» der inschrijvingen te
?>oZnZZii<2 wijken zomtijds zo verre van hun
onderwerp af, dat de reizigers elkander door-
strijken, en de een op den ander zinfpeelingen
maakt. Eindelijk is dit boek jammerlijk ge-
havend door de kwaadwilligheid van eenige on-
beschotten, die, niet voldaan met 'er in te
hroddelen , 't zelve schonden, door 'er blad-
zijden uit te scheuren.

Wanneer ik, in 't jaar 1800, te Trolhatta
wederkwam, kon ik het door mij in 't voor-
gaande jaar daar in gelchreevene niet vinden,
De rede waarom mijn schrijven het lot van
andere ondergaan hadt , en 'er uitgelcheurd was,
kan ik niet begrijpen. Ik kan mij de eigenste
woorden niet herinneren ; maar ik hou mij ver-
zekerd, dat zij geene gevoelens behelsden,
welke aan iemand rechtmaatige rede van aan-
stoot konden geeven; Het gelchreevene kwam
hier op neder; dat de Watervallen en Werken
van Trolhatta voorwerpen waren , die aart twee

Italiaanfche Reizigers rijklijk vergoeding dee-
den voor het gebrek van iets zeldzaams in het
zuidelijk gedeelte van Zweeden , en 't geen hun

Ca de
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de schoonheden van hun Geboorteland kon doen
vergeeten. Ik zette het voorheen gefchreeve»
ne weder in het boek, met bijvoeging der vol-
gende fraaije regelen van den Abbé DELiLLE.

Que ne peut poim de I'art 1'actïvité seconde!
C'est par elle que 1'Komiue est louverain du monde»
De la nature envain tu crois naltre Ie rol,
Mortel! lans Ie iravail rien n'exisce pour tow
Ce globe n'est 5oumis a la vaste puislance
Qu'a tlcre des conqustes, et non pas de naislanee
Et tu n'es distingué parmi les animaux
Que par ton noble otgueil, ton génie, et les maux (*).

Trolhdtta verharende, trokken wij na Stok-
holm door Weslerland, Nericia, Suderman-
land, en her grondgebied van Stokholm. Schoon
het land nabij Gothenburg dor en woest is,
verbetert het grootlijks, als men van die stad
en de zeekust afgaat, en noordoostwaards aan

(*) ~ Wat kan 'er niet volvoerd worden door de vrugt»„ baarheid der kunst? 't Is door haar, dat de Mensch„ meester der wereld geworden is. Vdel verbeeldt hij
„ zich, dat hij den tijtel van Heer van deNatuur ontvan-

„ gen heeft — Sterveling! niets is het uwe, dan door„ arbeid. Deeze kloot is niet onderworpen aan de groote„ uitgebreidheid van uw vermogen, .door geboorte-regt;„ maar door dat van vermeestering. En gij zijt alleen„ van de andere Dieren onderscheiden, door een edelen„ trotsch, door uw vernuft, en door uwe denden!"
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na de hoofdstad trekt. Losfchen, water, rot-
zen, heuvels met boomen , valeien en bebouw»
de velden, verschaffen, zo geen rijk, althans
een behaagelijk gezigt. De bosfchen, die
fchoon en digt aan wederzijden van den weg
staan, zijn zomtijds zo uitgestrekt, dat het oog
des reizigers derzelver grootheid niet kan af»
meeten. Voornaamlijk bestaan dezelve uit ei-
ken, berken, berg-esch, en dennen-boomen;
alle deeze zijn hoog, maar dun, 't geen mo-
gelijk is toe te fchrijven aan den fchraalen
grond, waar uit zij opgroeijen. De schaapen
zijn klein, en derzelver vagten hangen neer,
als het hair der geiten. De paarden heb ik
reeds befchreeven; dan ik moet 'er bijvoegen,
dat dezelve, draaglijk wel gevoed zijnde, zeer
goed trekken.

Wat de paarden betreft, staat nog aan te

merken, dat wij, te Strömsholm komende, een
klein plaatsje, den Koning toebehoorende, de
koninglijke stallen gingen bezigtigen. Men
fprak 'er met veel ophefs van, fchoon zij, in
andere landen, flegts voor middelbaar, zoniet
voor gering, zouden aangezien worden. Ik
stond verbaasd, geen ftroo, of iets anders, onder
de paarden gestrooid te vinden. Deeze bees-
ten staan of liggen op doorgeboorde planken.

C 3 ge-
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gelijk de foldaaten in de barakken. Ik vond
dit een algemeen gebruik door geheel ScandU
«Mis. Het scheen mij toe, dat zulks den
oorfprong genomen hadt om stroo voor het
vee te befpaaren in een land, waar het win-
tervoeder zo zeer fchaarsch is, en misschien
hebbe men het daadlijk daar aan toe te schrij-
ven; schoon zelfs in Deenemarken, waar men
overvloed heeft van stroo en anderen voor»
raad, deeze eigenste behandeling der paarden
plaats heeft. Dezelve werdt goedgekeurd door
beide de Collegien van Veeartzenijkunde te
Stokholm en Koppenhagen, en gevolgd door
de koninglijke en andere aanzienlvke Eamilien,
ter oorzaake van de heilzaame uitwerking op
de hoeven der paarden. In landen, waar de
paarden op ftroo staan , en dus een warme bed»
ding hebben, worden de hoeven week en on-
derheevig aan verfcheide ongefteldheden; doch
zeldzaam ziet men in Zweeden of Deenemar-.
ken een kreupel of verminkt paard, 't welk,
indien het niet moet toegefchreeven worden
aan de bekwaamheid der welonderweezene
hoeffmeeden, die allen, (ten minsten in Dee-
nemarken,') in het Veeartzenijkundig Collegie
onderweezen zijn, in eene zekere maate, is
dank te weeten aan de handelwijze om de paar-
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den op planken, in stede van op ftroo, in de
stallingen te houden. In de meeste landen is
het hout schaars en duur; doch, indien men
iets anders kon vinden , in stede van ftroo om
de paarden te ftrooijen, (gelijk men het noemt)
zou de vermindering in den prijs van hooij en
haver vrij aanmerkelijk weezen. Plet is be-
kend, hoe op veele plaatzen ftroo het eenig
voedzel is, 't welk de paarden en het vee, ge»
duurende de wintermaanden, krijgt. —— De
Deenfche en Zweedfche wijze om de paarden
te stallen, heeft dermaate de aandagt getrok-
ken van zijneKoninglijke Hoogheid den Hertog
van york, die steeds het oog gevestigd houdt
op alles, wat ter verbetering des legers kan
dienen, dat hij last gegeeven heeft om eenige
stallen op die wijze, ter proefneeminge , in te

richten. De uitstag zal van veel aanbelangs
weezen, indien deeze wijze van de paarden te

stallen, bevonden wordt de hoeven in beteren
stand te houden, zelfs dan wanneer de kost-
baarheid het algemeen in zwang brengen mogt
beletten.

De veldvrugten op het land van Goinenön?'Z
tot Stokholm, en, zo als men mij berigtte,
bijkans door geheel Zweeden, zijn rogge, ha»
ver, boonen, erten, en eenige garst. In Hc<s«ZH
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en in de ommestreeken van lAM, groeit een
weinig tarwe. Upfai was de zetel van odin,

✓en de oude hoofdstad van Scandinavië; in de
nabuurfchap dier stad zijn veele fpooren van
bebouwing en overblijfzels van voorigen luister.
De staat des landbouws komc in Zweeden veel
ten agteren bij dien in andere landen; de voo-
ren worden niet gevlakt of geëffend noch
gereld verdeeld. De grond is in het midden
zeer opgehoogd , beide de zijden zijn 'er meer en
meer van verstooken, zo dar de kanten bijkans
kaale rots zijn. De omloopende vooren aan
beide de einden beletten het afvloeijen des war
ters, welks aftappen , in zulk eene lugtstreeke,
een der hoofdvoorwerpen behoorde te weezen.
De nieuwe grond, die ten landbouw zal ge?
bruikt worden, ontbloot: men door het hout-
gewas af te branden; dit verspreidt zich zom-
tij ds te verre , en Iaat rondsom den bebouw»
den grond , een ruime vlakte geheel onbekwaam
ten groei. De vernieling van het houtgewas is
zeker de oorzaak, waarom zommige streeken te-

genwoordig hetzelfde graan ,of dezelfde hoeveel-
held van graan, niet voortbrengen, als eertijds.
Overblijfzels van vooren, thans met heide of
mosc,h begroeid, treft men allerwegen aan, op
moerassige gronden, en de kanten der heuvelen in
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Schotland, Wales , het Noorden van Engeland,
«Is mede in Zweeden, Noorwegen en zelfs op
Tsland. Opmerkelijk was het, dat de wildste
oorden, door welke wij onzen weg namen, van
Helfmgburg na Gothenburg , en van daar na de
Hoofdstad, niet met heide, maar met mosch,
of eene foort van grof gras, gemeenlijk Riet-
gras geheeten, bedekt waren. De koorn-
hoopen en het hooij worden in Zweeden ge-
plaatst op houten raamen, verfcheide voeren
boven den grond. De koornfchooven , in de
velden te droogen gezet, staan niet in even-
wijdig loopende reijen, eenigzins fchuin en
met de boveneinden na elkander, met twee
dekfchoven; maar in het rond, en met een
dekfchoof aan het einde uitgebreid om den re-
gen af te weeren.

De schaapherders in Zweeden hebben, even
als die in Tsland, blaashoorns van berkenhout.
Twee uitgehoolde stukken van dat hout wor-
den digt zamengevoegd , en wel vastgebonden
met bast van denzelfden boom, zo dat zij
een pijp vormen. Het geluid daar mede ge-
maakt is scherp; doch niet geheel ongevallig.
Op het geblaas daar mede komt het vee
en de schaapen, op zekere plaatzen, ten ge-
Letten tijde, zamen. De herders op de Al-
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se» verzamelen op dezelfde wijze hun vee.
Wat ik in het zuiden van Zweeden zag, ver-

schafte niets zeer treffends voor her oog; daar
nogthans het land, over 't algemeen, aange-
naame veranderingen oplevert, en in andere
opzigten veel nieuwigheids aanbiedt, maakt
zulks den weg belangrijk voor den reiziger.

Het Paradijs van geheel Zweeden is Scania,
waar veelen van den adel en vermogende lieden,
in den zomer, hun verblijf houden. Daar zier
men fraaije beplantingen, "en andere verbeterin-
gen der kunst. Maar, dewijl het mijn oog»
merk niet is de zuidelijke deelen des Zweed-

fchen Rijks te befchrijven, zal ik nier voort-

gaan mee mijne berigcgeevingen ; ook heb ik
niet voor in een breed verflag te treeden van
de steden op dit gedeelte van mijnen weg.
Lidköping, Marieflad, Orebro en Arboga zou»
den, in Frankryk en Italië, voor steden van
den vierden rang gehouden worden.

De laatste pleisterplaats, Fithia geheeten,
is wegens niets zo zeer merkwaardig, als uit
hoofde van de dubbelzinnigheid in de Zweed-
fche taal, wanneer die naam door vreemdelin-
gen wordt uitgefprooken. Mij werd door ver-
lcheide perfoonen verhaald, dat deeze dubbel-
Zinnigheid dikwijls aan gustavus den III. groot
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vermaak schonk; daar zij zomtijds aan tafel,
met een luide stem, een vreemdeling, die zich
daar bevondt, vroeg wat hem dagt van het
laatste Posthuis, waar in hij, na Stokholm ko-
mende , geweest was, naamlijk Fithia. De
vreemdeling , onkundig van de dubbelzinnig»
heid, antwoordde misschien, dat het hem wel
aanstondt, of dat hij het voor een klein en
veragtlijk plaatsje hieldt. Hier op lachte de
Koning, met weinig inagtneeming der welvoeg-
lijkheid, hartig, en de Dames sterk in 't aan»
gezigt ziende, merkte hij op dat de Heer ***
gelijk hadt; dat Fithia in de daad een klein
morsfig plaatsje was. Ik vermeld deeze
bijzonderheid alleen om vreemdelingen te waar-
schuwen, dat zij dit Posthuis niet noemen, in
het gezelschap van Zweedfche Juffrouwen.

Wij kwamen te Stokholm, op den negentien-
den van Herfstmaand 1799, 's avonds ten negen
uuren. Dewijl wij de voorzorg niet gebruikt
hadden om vooraf eene verblijfplaats te be-
fpreeken, vonden wij ons grootlijks verlegen:
vermids 'er in Stokholm geene herbergen zijn,
ais in andere steden. In de daad, een herberg
was 'er opgezet door een Franschman; doch
in weinig jaaren, rijk genoeg geworden zijnde,
WW hij 'er van afgestapt, en badt zijn huis
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verhuurd aan een Zweed, die met de zaak niet
wist om te gaan. Wanneer wij aan deeze her-
berg kwamen, waren alle de vertrekken vol,
en wij zouden ons zeer verlegen gevonden heb-
ben , hoe den' nagt door te brengen , waren wij
zo gelukkig niet geweest, dat wij den Heer
MALMGREIN, den beminnenswaardigsten en ver»
pligtendsten man in geheel Zweeden, bij de
deur aantroffen. 'Er is geen reiziger, die im-
mer te Stokholm geweest is, of hij zal met ge-
noegen deezen naam in mijne reis leezen, en
zich mogelijk herinneren de eene of andere
beleefdheid hem betoond door dien waarlijk agt-
baaren en goeddaadigen man. De Heer MALM-

GREIN, die weinig te doen en voor weinig te
zorgen heeft, stelt zijn geluk in bedrijven van
beleefdheid en goedheid aan anderen , en boven
al in vreemdelingen zijne oplettenheid en ge-
dienstigheid te betoonen. Hij is altoos in be-
weeging, altoos in hetzelfde goede humeur.
Ik geloof dat hij nimmer de stoorenisfen van
verdriet of toorn gevoelde. Hij is de vriend
van allen te Stokholm, van den aanzieniijksten
heer tot den geringsten burger, bij allen ge-
zien, bemind en gezogt. Elk rekent het een
geluk aan eenige wensch van den Heer MALM,

WEI« te kunnen voldoen: eene geneigdheid
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van welke hij zelden gebruikt maakt, dan tot
welzijn van anderen. Hij is de uitvinder van
een kaartspel, zeer veel te Stokholm gefpedd.
Hij heeft het oog op alles wat 'er omgaat;
hij is de groote cermoniemeester bij alle ge-
legenheden; en waar gij den Heer MALMGREin
ontmoet, treft gij ook éénstemmigheid en goe-
de orde aan. Jegens de Jufferfchap betoont
hij alle de kleine oplettenheden, welke in zijn
vermogen zijn, en zich altoos gereed en vaar-
dig om dezelve te verpligten. Het moge de
Schoonen verwonderen, dat deeze man, 'die
alle de voordcelen bezit van een bevallig per-
toon, zo werkzaam en bestendig i,, in haar te

verpligten, door beweegredenen van de zui-
verste en belanglooste natuur; met één woord,
deeze man is eenig in zijne foort; hij heeft
geene vijanden, om dat geen eerzugt hem
prikkelt; hij heeft geen zorg, daar hij geene
belangen heeft te bevorderen; hij heeft geen
vleiers, daar hij geen geliefd zwak bezit; hij
ontmoet nimmer eenige aanvallen: dewijl hij
in Zijne braafheid een fchild heeft, om de»
zelve af te keeren. Zodanig was de eerste
perfoon, dien wij in Stokholm ontmoetten,
toen wij naa eene plaats zogten om den nagt
door te brengen , en niet genoodzaakt te
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zijn in het rijdtuig tot den morgen te blijvend
Het zal* naa deeze characterfchets van den

Heer MAiMGREiN , niemand bevreemden, dat
wij, binnen een half uur, een verblijfplaats
hadden, een stal voor ons rijdcuig, een knegc,
én teffens een uu-steekenden avond»maaltijd.
Op dien eigen avond wilde hij ons, als 't
ware, de stad laaten zien. Terwijl wij op
weg waren, om een verblijfplaats op te zoe-
ken, wees hij ons het standbeeld van gusta-

Vos DEN III; het Paleis van de Prinfes; het
Opera-huis, en de Noord-brug; teffens gaf
hij ons van alles een bijzonder berigc, met
de grootste vaardigheid, de sommen opnoe-
mende, welke deeze gebouwen gekost hadden
en andere bijzonderheden; wanneer en door
wien ze gebouwd waren; hoe dit toegegaan
was, welke vertraagingen de volcooijing ver»
hinderden; en wanneer ze voltooid werden. —In 't eerst zag ik hem aan voor een Huur-
knegr, ten dienste der vreemdelingen; doch,
toen ik bemerkte, dat hij, op eene zeer ge»
meenzaame wijze, gegroet werd door de Hee»
ren, die ons op straat voorbijgingen, en dat
allen, bij welken wij ons vervoegden, om na
een verblijfplaats te vraagen, hem mer veel
eerbiedenis beantwoorden, en eene in 't oog
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loopende gereedheid betoonden om hem te

verpligten, wist ik niet wat ik van mijn vriend
moest denken.

In den morgenstond werden wij vroeg ge-
wekt door een krijgsmuzijk, te onzer eere,
bij de deur van onze slaapkamer aangeheeven.
Grooter neiging tot flaapen hebbende, dan om
na hun muzijk te luisteren, gaven wij hun
eenige Rijks- daders, en wenschte hun goe-
den morgen. Maar wij hadden ons misrekend;
zij vonden het der moeite waard om twee da-
gen daar naa weder te komen, en ons een
goed verblijf te wenfchen. Doch, daar het
ons niet aanstondt verder doen met hun te
hebben, lieten wij die muzijkanten vertrek»
ken, zonder agt te staan op hunne beleefd-
heid.

Wanneer wij den volgenden dag uitgingen,
om eenige onzer aanbevelingsbrieven rond te

brengen, stonden wij versteld, dat alle Hee-
ren, aan welken zij gefchreeven waren, reeds
ons bezoek verwagtten. Zij wisten den tijd
van ons aankomen, wat ons zints wedervaaren
was; zij waren onderligt in welk foort van
rijdtuig wij gekomen waren; welken weg wij
genomen hadden; waar wij gehuisvest waren;
wie onze knegt was; welke kleederen wij aan
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hadden enz. enz. enz. Deeze omstandigheden
gaven ons geen hoog denkbeeld van de hoofd-
stad van Zweeden, en wij voorkwamen die
ongelegenheden, welke men doorgaans in eene
groote hoofdstad ondervindt doch zonder die
aangenaame" vrijheid van geheel op zijn ge-
mak te leeven, en juist naar welgevallen, te
midden van de duisterheid eener zeer groote
hoofdstad.
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DERDE HOOFDSTUK.

Plaatslijke befchrijving van Stokholm —Verandering van het voorkomen aldaar door
het Ys — Eenige voorwerpen vermeld, die bij-
zonder eigen zijn aan den Winter; Water-
karren , Sleden enz. — Het Zomerfaifoen;
Landleeven der Edelen en Grooten — Hunne
vermaaken en uitfpanningen — Drift der
Zweeden tot het kaartfpel — Ommeflreeken
van Stokholm — Drottninghoim — Het Ko-
ninglijk Park te Stokholm'— Koninglijke Om-
megang, en jaarlijks Feest in het Park.

V_/m zich een gepast denkbeeld van de roma-
neske ligging der stad Stokholm te vormen,
zal men wel doen met het oog te liaan op de
Kaart, bij mijne Reis gevoegd. 'Er zijn wei-
nig steden in Europa, voordeeliger gelegen
dan de Hoofdstad van Zweeden, 't zij men
dezelve uit het gezigcpunc des koophandels be»
schouwe, of ten aanziene van de verscheiden-
beid der tooneelen, welke dezelve den oo-
gen biedt. Eaaiscgemeide bijzonderheid wordt
bovenal verhoogd, door de verscheidenheid

I. Deel. D van
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van watergezigten , waar mede de stad voor-
zien en omgeeven is. Bij mangel van plaats»
kennis zeggen twee Franfchen, in hunne Reis
door 't Noorden, „ dat de stad Stokholm, ei»
„ genlijk zo geheeten , op een eiland gebouwd„ is." Terwijl het grootste gedeelte, 't welk
Stokholm genoemd wordt, niet op één, maar
op zeven of acht eilanden gelegen is, waar
van eenige befpoeld worden door versch wa»
ter van het meir Mdlar , en andere door zout
zeewater. De stad, eigenlijk zo geheeten, staat
op een eiland in 't midden van alle andere ,
aan de westzijde omgeeven door versch, en
aan den oostkant door zout water, gelegen
zijnde bij de vereeniging van het meir Mdlar
en de Baltifche zee.

De verzameling dier eilanden mogen wij
ons in deeze volgorde voorstellen <— 1. Sta-
denholmen, of Stad- eiland 2. Riddarhol-
men, of Ridder - eiland: hier is het Stadhuis,
en 'er voor her Standbeeld van gustavus VA-

sa 3. Helgelandsholmen , of het Eiland
van den Heiligen Geest: hier was het dat, ten
tijde van magnus i.ADisr,Aos, op een Rijks»
dag, ten jaare 1282, een allerbelangrijkste ver-
bintenis doorging, veele uitgestrekte landen
aan de kroon hegtende 4. Skippisholmen ,
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Hf het Scheeps-eiland, in de kaait Admiral-

flatesholmen geheeten. Hier vindt men barak-
ken, en magazijnen voor de vloot; met het-
zelve is het kleine Eiland Castelholmen , door
een smalle brug, vereenigd 5. HZ^ZZZnoZ-
men, of het Eiland van BLAsius; dit kan eg-
ter, ftrikt gefpröoken, geen Eiland heeten,
dewijl, aan de eene zijde, het kanaal gevuld
is, door den aanleg van 'sKonings tuinen;
hier door is het mét het vasteland vereenigd.
Te deezer plaatze bedreef de partij der Hoeden,
die op de zijde van Koning ALBRECHT was,
in den jaare 1389, de fchriklijke wreedheid vart
tweehonderd Zweeden leevendig te verbranden.
De partij tegen die der Hoeden aangekant, was,
gelijk bekend is , die der Mutzen of Kappen i
dewijl zij, ter onderscheidingsteken, dit hoofd-
dekzd droegen. Het was, onder de regeering
van ALBRECHT, dat Zweeden voor den schep-
ter van de sEMiRAMis van 't Noorden, MAR-

GAREET VAN NOORWEGEN bukte (*) 6. La-

(*) In her jaar 1365 had NAG«t.'3, Koning van Zwee-
denj het plan gevormd om den Raad as te schallen , en
de eilchen der Zweedfche Edelen en Prelaten , die in ds
daad zo veele kleine Bonverainen waren, te vernederen*
Maar zo ftout een plan kon «AG«t?B niet volvoerent
schoon yndertteund door eene verbintenis met Deenemar-
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dugradslandet of het Lusthof-eiland, 't welk
voorheen een eiland was , maar thans niet
meer —— 7. Konungaholmen , of Konings-e!»
land 8. Longholmen, of Lang -eiland. ■

Daar

kek. De Zweedfche wapens zijn altoos, als het de vrij-
heid goldt, onverwinlijk geweest. MAGNL's, met zijne
gehaate aanhangers, werd, naa eene reeks bloedige veld»
slagen, uit het Rijk verdreeven, en zijn Neef ALBRECHT
van Mecklenburg, werd voor Koning van Zweeden uit-
geroepen. ALBRECHT, in Nede van eene les te neemen
uit de ongelukken zijns Voorzaats, volgde diens voor-
beeld, en deelde in 't zelfde lot. Hij ving zijne regee-
ring aan met bezitneming van alle . lletktens en kasteelen
der voornaamlle Edelen, en voegde bij de koninglijke
goederen meer dan een derde gedeelte van de Eeenen,
die langen tijd in handen geweest waren van den hoo-
gen en laagen Adel , en de Oeestüjkheid. Om zijne plans
voort te zetten voerde hij, in alle gedeeltens des Rijks,
vreemd Krijgsvolk in: om deezen te onderhouden hief
hij zwaare belastingen, en maakte zich, zonder omme-
Hag, meester van den eigendom der rijke ingezetenen,
't zij leeken, 't zij geestlijken. De Zweedfche Adel, door
verontwaardiging en wraak vervoerd, verklaarden den
Koning, dat zij hem niet langer voor hun Vorst hiel-
den , en booden Kroon en Behepter aan MARGAREET , Ko-
ningin van Noorwegen aan. MARGAREET twijfelde geen
oogenbük om eene zo uitlokkende gelegenheid, die zich
aanboodt tot het hegten van Zweeden aan de landen haa-
rer heerïchappije, te omhelzen. Zij bragt een leger op
de been en toog 'er mede tegen ALBRECHT te velde.
Deeze Vorst, zich verbeeldende, dat hij niets te vree-
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Daar is eene groote verscheidenheid van ftand-
plaatzen in, deeze eiland- en half-eilandlijke
Hoofdstad, van waar men derzelver veelvul-
dige en zonderlinge schoonheden kan beschou-
wen. Toorns, huizen, rotzen, boomen, mei-
ren , en het kasteel , 't welk het hoofd boven
alles uitfteekt, verwonen aan het oog eene al»
lerbelangvolfte schilderij. Maar het gezigtpunt,
het dlertreffendst van allen, en waar elk vreem-
deling blijft ftaan, en rondsom ziet, is de Noord-
brug. Naa de ftad ziende hebt gij vooraan
het gezigt van derzelver geheele
heid, en van het voorfte gedeelte des kasteels,
't welk op den top van een hoogte ftaat. Dit
is een werk van grootfche bouwkunde, een-
voudig 't is waar, doch edel en voortrefiijk ;

zen hadt van eene Vrouwe, vermaakte zich, met ver»
schelde aartigheden ter befchimpinge der Koninghme;
onder andere schikte hij haar een groote wetsteen toe,
met verzoek, dat zij op denzelven haare fchaaren en
naalden zou Nijpen. Dusdanige uitdaagingen, verbitterd
door ruwe boerterijen, treft men aan bij meest alle on-
befchaafde Volken. De nederlaag van ALBRECHT, in
1388 maakte een einde aan dit boetten. Hij werd ge-
vangen genomen, voor de Koningin gebragt, en door
haar in de gevangenis geworpen; uit welke hij niet ont-
ilaagen werd, dan naa afstand gedaan te hebben van al-
len eisch op de Zweedfche Kroon.
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niet overlaaden met dien last van nutlooze de-
raaden, welke grootlijks het kasteel of paleis
van Koppenhagen ontcierden, 'gelijk nog ge-
zien kan worden aan de overbiijfzels naa den
brand van dit grootsch gebouw. Van daar,
ter rechterhand, heeft het oog een ruim uit-
zigt, en ziet, onder andere voorwerpen, een
aantal hoogtens, vercierd met huizen , of met

dennen -boomen, het rust met vermaak op
een klein eiland , vercierd met een zomerhuis,
't welk , terug gekaatst door de vloeiende op-
pervlakte des waters, een zeer aangenaam ver-
toon oplevert. Naast dit gebouw, ter rech-
terhand ftaat het fraaije huis des Oraals dé
BUNGE, waar de Club gehouden wordt, bekend
onder den naam van de Sociëteit. Een ver-
gezigt, even zeer vol verfcheidenheids , en niet
min uitgestrekt, doet zich ten oosten op, be-
vattende, op eenigen afstand, het eiland van
BLAsios, 't welk door een houten brug ge-
meenschap heeft met het Scheeps - eiland; ter
tlinkerhand doet zich de Schouwburg op, en
ten noorden Nordermalm, of de Noorder-plaats,
in welker middelpunt een verguld standbeeld
van GusTAvus adolphus prijkt. Aan twee zij-
den van d;t plein, te rechter en ter stinker
hand, staan twéé gebouwen, wier voorgevels
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volkomen aan elkander beantwoorden. Het
een is het Paleis van de Koninglijke Prinfes,
en het ander het Opera huis. Het is zeer te

bejammeren, dat de huizen, te deezer plaat-
ze, niet gebouwd zijn in een ftijl, welke aan
die gebouwen beantwoordt. Indien deeze ver»
anderd en verfraaijd wierden in den fmaak van
het Paleis en de Opera, dan durf ik zeggen,
dat 'er weinig steden zijn, die zulk een heer-
lijk gezigt zouden opleveren, als de Noord-
brug van Stokholm, in dat geval, zou ver-
schaffen. Bij dit alles moet men voegen de
werking op de verbeelding, veroorzaakt door
het geraas des waters, met een geweldigen
val, tusfchen de boogen der brug heenen ftroo-
mende, dit voltooijt het romanesk geheel. Naa
alles wat ik dusverre van de ligging der stad
Stokholm gezegd heb , valt het gereed te begrij-
pen , welk eene verandering dit geheele tooneel
ondergaat in de tegenovergestelde jaargetijden.

De groote en meest onderscheidende trek
in het plaatslijke van Stokholm, naamlijk, de
ligging op eilanden, te midden van stroomen
en meiren, gaat geheel te niet door het ijs.
Hetzelfde water, 't welk de bewaarders van
de verfcheide gedeeltens der ftad, geduurende
den zomer vaneen fcheidt, vcreenigt hun in
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den winter. Het is eene vlakte, die door elk
betreeden wordt. De eilanden zijn geen ei-
landen meer; paarden met steeden, wagens en
voertuigen van allerlei foort, op ijzers geplaatst,
doorzwerven de voorheen vloeijende oorden,
langs de schepen in het ijs geklemd, die, als
't ware verwonderd staan zich met de land»
voertuigen in het zelfde element te vinden.
Dezelfde meiren, die in den zomer schitter-
den door de heldere doorfchijnenheid des wa-
ters, elk voorwerp aan den oever terugkaat»
zende, en het woelig gezigt opleverende van
zeilende en roeijendè vaartuigen, zijn als dan
veranderd in plaatzen van verzameling voor
menfchen, die oud en jong zich onder een
mengelen. Zij wandelen, worden in steden
omgevoe d, of rijden op fchaatzen. In het
fchaatsrijden betonnen zij eene groote behen-
digheid en vlugheid, en verlustigen alle aan-
schouwers met de gemaklijkheid en vlugheid
hunner veelvuldige beweegingen, voorwaards
schietende met de snelheid van een pijl, drai-
jende en wendende naar welgevallen, of den
eisch der omstandigheden, het lijf in evenwigt
houdende, op zulk eene wijze, dat het zom»
tijds bezwaarlijk valt zich te verbeelden wat
doel de gemaakte beweeging heeft.
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Daar is geen gedeelte van het veelvuldig
water, 't welk de stad doorstroomt, of het
wordt door de vorst gestremd, uitgenomen de
waterstroom onder de Noord- brug, en aan 't
zuiden digt bij 'sKoningsstallen. Hier stroomt
het water, geduurende het strengste van de
vorst, dampende door de boogen van de brug,
met groot geraas, doet heerlijke wolken van
damp, tot eene verbaazende hoogte, in den
dampkring opklimmen, daar, in het felste van
den winter, door de hevigheid der koude in
vaste deeltjes veranderd, storten zij door de
zwaarte neder, en na de zon gekeerd, .nee-
men zij de vertooning aan van een regen van
ziiverzand, de zonnestraalen terug kaatzende,
vercierd met allerlei kleuren.

In de dieper binnenwaards gelegene gedeel-
tens van Stokholm ondergaat overal, in den
winter, op gelijke wijze , alles eene groote ver-
andering. De sneeuw, die in de laatste wee-
ken van den herfst begint te vallen , bedekt de
straaten voor zes maanden, en maakt dezelve
vermaaklijker en gemaklijker dan in den zo-
mer of in den herfst ; in welke jaargetijden de
ftraaten, deels uit hoofde van het stegte on-
derhoud, deels van wegen de morsfigheid,
dikwijls bijkans onbegaanbaar zijn. De eene
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laag sneeuw op de andere, door de vorst hard
geworden, vormt eene oppervlakte, veel die-
ner en gemaklijker te bewandelen ; deeze
fneeuwlaagen dekken zomtijds de straat ter

hoogte van drie voeten.
Ten wintertijde wordt men niet langer ge-

plaagd door het verveelend gekraak der vragr-
wagens; dit geluid is verwisseld in het gerin-
kel van kleine bellen, op de ruigen der paar-
den voor de fleeden. De eenige wielen, wel-
ke men als dan in Stokholm ziet, zijn die van
kleine karren , door de huisknegts gebruikt
om in een vat water uit de pomp ce haaien.
Dit zamenstel van een kar en een vat trof mij
steeds als een zeer zonderling voorwerp: inge-
volge hier van nam ik eens de moeite zodanig
een kar te volgen, om nader onder 'c oog te

krijgen de wonderbaare omkorscing, welke de
vorst daar aan coebragc, inzonderheid aan de
wielen. Dit voertuig, met alles wat 'er toe
behoorde, verschafte aan een inwooner van
Italië eene zeer zonderlinge vertooning. Het
paard was, zo het fcheen, mer een mantel
van wit dons omhangen, onder den borst en
buik met fraaije ijskegels bezet. Gestolde cie-
raaden van diezelfde foort, eenige ter lengte
van eene voet, hingen aan neus en bek. De

knegt
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En Wintergezigt in Stokholm





knegt bij de kar hadt een rok aan met een
vaste korst ijs bedekt; zijn wenkbrauwen en
hair hingen vol ijskegels, veroorzaakt door het-
bevriezen van zijn adem en uitwaasséming.
Zomtijds is het water in de pomp bevroozen,
en moet het ontdooijd worden door het instee»
ken van een gloeijend ijzer.

Ik heb getragt eene aftekening te maaken
van dit voertuig; doch het valt der kunste be-
zwaarlijk de werkingen en de uitwerkzds van
de vorst te volgen, ten toon gespreid in de
verscheidenerlei vertooningen van het ijs; de
doorfchijnenheid , en de wonderbaare schoon-
heid van de vormingen op de dunne randen
en punten, laaten zich niet gemaklijk namaa-
ken. Om de aftekening belangrijker te doen
worden, heb ik de pomp gekoozen bij de
brug digt bij de Munt. Zulks gaf mij gele-
genheid om 'er dat gebouw in te brengen, 't
welk zeer nabij gelegen was aan het huis Ro*

fenadleska geheeten, waar in wij ons verblijf
hielden, en een hoek maakte van de straat, na
het plein van Riddarholmen loopende. In de-
zelfde tekening heb ik gevoegd een dier klei-
ne steeden, welke gebruikt worden om goede-
ren en koopwaaren, van de eene plaats na de
andere te brengen, die, zo ik meen, bijzon-
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der eigen zijn aan de ftad Stokholm. Noch
man, noch vrouw, draagen iets op 't hoofd,
of op de fchouders; doch bedienen zich van
dusdanige steeden , welke zij voortstuwen. Wan-
neer zij op eene schuinte komen, gaan zij met

de stinker heup op de fleede . zitten, en glei-
den na beneden met eene snelheid, die den
vreemdeling verbaazend en schriklijk voorkomt ,
terwijl zij met den rechter voet de fleede be-
ftuuren. De behendigheid, met welke zij dit
verrigten, valt niet gemaklijk te begrijpen, dan
door hen, die het gezien heeft. Indien gij,
bij de aangeduidde voorwerpen de zeldzaame
vertooning voegt van de onderfcheidene bonte
pelsen, met het hair buitenwaards gedraagen,
zult gij u kunnen verbeelden welk treffend en
zonderling gezigt de ftraaten van Stokholm, in
den winter, opleveren aan een vreemdeling,
inzonderheid aan iemand, die uit de zuidelijk»
ste deden van Europa komt.

In den winter des jaars 1799 zag ik te Stok-
holm eene vertooning van eenen zeer vreemden
aart, en hoedanig ik, naar alle waarschijnlijk-
heid, nimmer weder zal aanschouwen. Het
was een zuiger-maakerij in brand, in de voor-
stad , aan de zuidzijde. Een kanonschot maak-
te het ongeval bekend, alle de brandspuiten
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werden onverwijld ter hulpe aangevoerd. De
strengheid van dien winter was zoo groot, dat
'er geen enkele plaats in den omtrek gevon-
den werd, waar het ijs d* dikte niet hadt van
drie voeten. Het was noodig het ijs stukken
te staan met bijlen en hamers, en het water,
als uit een put, te haaien. Onmiddelijk naa
het vullen der emmeren , moesten zij dezelve,
met allen mogelijken spoed, wegbrengen, ten
einde het water niet bevroozen ware, eer het
kon gebragt worden ter verlangde plaats, en
dit was het egter voor' omtrent een derde ge-
deelte. Om het, zo veel mogelijk, buiten
vriezen te houden , roerden zij het gestadig
met een stok; doch die werkzaamheid beant-
woordde flegts gedeeltlijk aan het oogmerk!
Eindelijk gelukte het, door de vereenigde wer-
king eener menigte brandspuiten , die zeer véél
waters gaven, dat men der vlamme meester
wierd; dezelve hadt alleen het dak
het gebouw zelve was weinig beschadigd. In
de boven verdiepingen lag de voorraad van
zuiker; 'er waren ook verscheiden vaten mei
stroop, die, door het instorten van het dak;
het vogt langs alle de zijden der muuren dee-
den stroomen. Het water , door de brandspui-
ten tot den top des gebouws gebragt, bij ds
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wanden, trappen ert venfters nedervloeiénde,
werd, in het nederdaalen gestremd, door dé
sterke vorst. Naa dat de brand gebluscht was
bleeven de brandspuiten nog eenigen tijd aan
den gang, en het water, 't welk zij' gaven,
bevroos bijkans op 't oogenblik, dat hetzelve
de muuren, reeds met ijs omkom, raakten.
Ingevolge hier van werd 'er een huis gevormd
't geen het zonderlingst voorkomen had, 't welk
men zich kan verbeelden. Het leverde eene
zo groote zeldzaamheid op, dat elk het, als
iets wonderbaars, kwam zien. Het geheele
gebouw, van het dak tot beneden, was om»
zet met een dikke korst van ijs; de deuren
en vensters waren hier door digtgefloten, om
'er in te komen hadt men bijlen en hamers
noodig; men moest, door het ijs heenen, een
anderen trap maaken om boven te komen. Alle
de deden des gebouws, en wat 'er van het
dak was overgebleeven, waren opgecierd met
groote; ijskegeis, van allerlei gedaante, en eene
geelagtige kleur, zamengestdd uit stroop en
bevroozen water. Dit gebouw , door de zon
befcheenen, hadt eenige overeenkomst met de
kasteden van diamant, wel eens in de verbeel-
ding der dichteren gebouwd. Het bleef meer
dan twee maanden in dien staat, en werd be-
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wondérd door die nieuwsgierigen, die der-
waards gingen. De kinderen hadden 'er een
•bijzonder vermaak in , en Zij bragten niet wei-
mg toe tot verwoesting van dit toverpaleis,
door de brokjes zuiker op te zoeken , welke
op veele plaatzen in het ijs zaten.

De verwisseling der jaargetijden, veroorzaakt
te Stokholm , even als op andere plaatzen, ver-
fchil in de vermaaken en bezigheden der in»
woonderen. Dan weinig plaatzen worden 'er
gevonden, op welken dit onderfcheid zo zigt-
baar is als te Stokholm. Geduurende de lange
zomerdagen, wanneer de schemering, voor meer
dan twee maanden lang , het gebruik van kaars-
jen noodloos maakt, verlaaten alle de inwoon»
ders, wier vermogen zulks eenigzins toelaat,
de ftad, en gaan op het land. Daar blijven
zij drie of vier maanden , in fpijt van alle on-
gelegenheden, welke het weer medebrengt.

De landhuizen zijn in den ftijl van groot-
heid en weelde gebouwd, en veele gezinnen
leeven op deeze buitenverblijven , op eene kost-
baarder wijze dan in de stad. Meerendeels zijn
die buitenplaatzen vermaaklijk gelegen , en ver»
fraaijd door werken van kunst, die de natuur
te hulp komt en verbetert. Men vindt 'er
ftookkasfen, waar in zij perziken, pijnappels.
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druiven , en andere vrugten , reden. Alle foor-
ten van wijnen, sterke dranken en lekkernijen,
vindt men in overvloed op de tafels der Zweed-
/ens Grooten, rijke Manufaeturiers en Koop-
lieden, op het land. De ftaatlijkheden , met
stijfheid gepaard, in de stad heerfchende, wor-
den, zo veel mogelijk, op het land ter zijde
gezet. De lusthuizen der Kooplieden zijn de
aangenaamste, en men wordt 'er best onthaald:
dewijl deezen op de onbedwongenste wijze lee-
ven, dat is met de minste pligtpleegingen , en
zij de rijkste leden der maatfchappije zijn. De
Adel kan zich nimmer geheel en. al ontdoen
van die staatlijkheid , welke een deel hunner
erfenisl'e schijnt uit te maaken, en ingevolge
hier van finaaken zij de geneugten des iandlee-
vens niet volkomen. 'Twee Franfche Rei-
zigers, van Welken ik voorheen gewaagde, die
zeker mét geene vooroordeden tegen den Adel
waren ingenomen , maaken dezelfde aanmerking
in hunnen Réis-door Scania, en mag die aan»
merking, met regt, tot den gebeden Adelstand
in Zweeden overgebragt worden. „ Veele edel»„ lieden," schrijven zij, ~ brengen den zomer„ op het land door, eenigen het geheele jaar.„ Doch het verblijf aldaar is, uit hoofde van
„een belachlijken trotsch, op verre na zo
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„ aangenaam niet als het zou kunnen weezen.
„ De bezoeken door deeze edellieden bij el-„ kander afgelegd, zijn altoos bezoeken van„ pligtpleeging. Zij gaan , vergezeld van paar-„ den, honden en een fleep dienstboden, die
„ bezoeken doen , en blijven op elkanders bui»„ tengoed verschelde dagen agter een. De„ kring deezer bezoeken rondgeloopen zijnde,„ houden zij zich, den overigen tijd, op hun„ eigen landgoed. Zij zijn dermaate ingeno»„ men met hun rang, dat zij geene Vrouwen
„ van eene geringer afkomst in hun gezel-„ schap dulden, schoon zij getrouwd zijn aan
„ perfoonen van den hoogden rang."

De Zweeden weeten niets van wedloopen
met paarden, en zijn geheel onkundig met het
geen de Engelfchen jaagen noemen. Wanneer
zij van de jagt fpreeken , verstaan zij daar door
het vermaak van wild schieten. In dit stuk
verbeelden zij zich groote meesters te weezen,
schoon zij 'er geene bedreevenheid altoos in
bezitten, en op geenerlei wijze vergeleeken
mogen worden met de jaagers van Italië of
Engeland. De jagt met valken, en de ver»
schillende wijzen om vogels te vangen, welke
een zo rijke bron van vermaak in Lombardys
oplevert, is hun geheel onbekend. Zij vin»

I. Deel. E den
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den geen groot vermaak in het paardrijden,
of in andere verlustigingen, welke het land-
leeven aanbiedt, en bij iichaamsbeweeging het
genot der open lugt fchenkt. De groote vijand
van den geest der gezelligheid in Zveeren, zo
in de stad ais op het land, en die de gezel-
schappen in dit rijk de verveelendste en smaak-
looste doen worden, is het kaartspel en andere
hazard -spelen. Mevrouwen en Heeren , oud
en jong denken op of droomen van niets dan
van kaarten. 'Er is bij hun geen genot zonder
spel. Niemand wordt voor gezellig of verlus»
tigend aangezien, zo hij niet weet Boston te

speden (*); dit houdt men voor het toppunt
van volmaaktheid voor de gezellige verkeering.

Alles wat men, in den zomer, in de open
lugt tot uitfpanning kan doen is in de omme»
streeken van Stokholm een buitenlugcje schep-
pen, of te slenteren in de tuinen van Vaux-
hall, eene naauwe naavolging van 't geen men
bij Londen aantreft. In de stad eene wande»
ling te doen komt in geen bedenken, uit hoof»
de van de flegtheid der straaten, welke ik ge-
loof dat verre weg de minst onderhoudene

(*) Boston is de benaaming van een kaartfpel, het
welk veel gelijkheids met Cafino heeft.
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van Europa zvn. Nu en dan heeft men hard»
draaverijen met rijdtuigen, en zeil-partijen,
waar in elk een ander tragt voor bij te ftree-
ven, of 't geen zij ragatta noemen: dit geeft
eene kortstondige uitfpanning. De voornaamste
uittochten zijn na de koninglijke parken te
Ulriksdal, Haga, Drottningholm en Carle-
berg. De Koning heeft eenige iustplaatzen,
in de nabuurfchap van Stokholm, behalven
die van Gripsholm en Strömsholm; doch de
lraaijste, zo wel als meestbezogtste , is Drott-
ningholm.

Drottningholm , of Konings- Eiland, is op
zes mijlen afftands van Stokholm gelegen, op
een eiland in het meir Malar. Het paleis of

kasteel staat op den kant van het meir, en Ie»
vert een grootsch gezigt op. De ligging van
het paleis is fchoon, en de tuinen, daar bij
behoorende, zijn van eene groote uitgestrekt-
heid, deeze brengen veel tot de vermaaklijk-
heid toe. Het gebouw doet zich zeer voor-
deelig op. De voor» en agtergevel zijn vol-
maakt gelijk, elk heeft één en dertig vensters.
Niet verre van het paleis staat een aantal hui-
zen, waar in één honderd en zeventig Heeren
gevoeglijk kunnen gehuisvest worden. De Prin-
sen en de Prinfesfen hebben ieder bijzondere

E 2 pa-
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pavilions. De zijde van het paleis na het meir
ziende, heeft een opgang met trappen , met een
hekwerk vercierd met ijzeren bloempotten. Op
eene foort van vlakte, tusfchen de trappen en
het kasteel, staan twee kleine standbeelden in
brons; en een ander, desgelijks van brons, ver»
toont zich tusfchen de trappen en het meir, ver-
beeldende Nephtunus. Aan den trap zijn twee
leeuwen van marmer, wapenfchiiden vasthouden»;
de , en verfcheide andere marmeren standbeelden.
Tegen over het paleis, evenwijdig met de ge-
heele lengte des gebouws, is een terras, ver-
cierd met een balustrade, en twee koperen
standbeelden. In 't midden van een grasvlakte ,
waar op eenige weinige taxisboomen geplant
zijn, is een groote waterkom, met een Her-
cules een Hydra verdelgende. Lehalven deeze
groote vijver zijn 'er verschelde andere van
kleinder omtrek , en een aantal beelden in brons
is 'er rondsom geplaatst. Aan elk einde van
het terras is een ijzeren poort, boven de eene
zijn twee leeuwen in brons, en boven de an-
dere twee paarden. Van het terras afgaande,
ziet gij twee groote vaazen en vier standbeel-
den, van 't zelfde metaal. Alle de stuk»
ken in brons, welke men hier aanschouwt,
zijn in den dertigjaarigen oorlog van Praag
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weggenomen. Op een der vaazen ziet men her
naam-cijffer van Keizer ferdinand den 11.
Zij zijn , voor het grootste gedeelte in den stijl
van de Florentijnfche schooi, waar de Duit-
/ene kunstenaars , ten dien tijde, zich voornaam-
lijk oefenden.

De wandelpaden in de tuin zijn wel aange-
legd; doch op eene wijze, die te veel naar de
stijfheid van eene voorbepaalde geregeldheid
zweemt. Een gedeelte, Canton geheeten, is
eene navolging van de Chineefche tuinen. Hier
is een groot pavilion opgericht, te midden van
een twaalftal kleindere, elk bestemd tot on»
derfcheide einden: het geheel gelijkt naar de
verblijfplaats van een Mandarijn. Onder de
kleine pavilions vindt men 'er een, dat eene
volkomene fmits- en werkwinkel is, met den
noodigen toestel om flooten te maaken; eene
kunst waar in men zegt , dat GUSTAvus DE 111.
uitmuntte, en veel ter hand nam. Bij de Ma-
hometaanfche Prinsen is het eene gewoonte,
of misfchien eene pligt, ingevolge van de wet-

ten , dat zij, in hun jeugd, zich op eenig hand-
werk toeleggen, door 't welk zij de kost kun»
nen winnen, ingevalle zij zich daartoe genood-
zaakt mogten vinden, uit hoofde van de schie-
lijke staatsomwentelingen, welke in alle vol»

E 2 ftrek-
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strekte oppermagtige Rijksbeftuuren voorval»
len. Ik veronderstel niet dat ousTAvus DE 111.
door zulk eene beweegreden zich ter stoten-
maakerij vondt opgewekt; maar dewijl de Vorst,
om deeze of geene reden , verkoos zich met

eenig handwerk bezig te houden , was het zeer
eigenaartig in een Koning van Zweeden, dat
hij een kunstenaar in koper en ijzer wierd.
De pavilions dienen tot staap-, eet-, dans- en
speel -kamers. Het huisraad, 't welk zeer kost-
baar is, werd uit China gebragt. — Dan,
met dit alles, is het voorwerp, 't welk den
aanschouwer meest treft, op de lustplaats
Drottningholm , het affteekende tusfchen boo-
men en bloemen en barre rotzen.

In het Paleis zelve vindt men eene Boeke-
rij , met veel fmaaks aangelegd. Behalven eene
wel gekoozene boekverzameling , ziet men 'er
een aantal Etrurifche vaazen, waar onder eeni-
ge zeer kostbaare. Groot is de menigte van
Handschriften; een deezer is van de beroemde
Koningin enRisTiNA, Mengelgedagten getijteld;
als mede een afschrift van de hand van eAREL
DEN XII. nog een kind zijnde, op een der bla-
den vindt men gefchreeven vincere au mors (*).

(*) Overwinning of'dood.
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Veele plaatzen zijn overgenomene gedeeltens
Van GORNELIUS nepos en <)UINTUS GURTIUS.

Behalven de Boeken vindt men 'er een Gabi-
net van Natuurlijke Historie, en een ander van
oude en hedendaagfche Penningen, ais mede
eene verzameling van oorfpronglijke Vlaam-
fche, Nederlandfche en Italiaanfche Schilder»
stukken. Alles levert een gedenkteken op van
die zugt tot weetenfchappen, en dien smaak in
fraaije kunsten, welke zo zeer doorstaaken in
de Koningin van Zweeden, Moeder van ous»
TAvus DEN 111, en Zuster van rREOERiic DEK

GROOTEN, Koning van Pruisfen. De Medail-
les zijn in acht kassen, met honderd en twin-
tig iaaden. Gemelde Vorstin stigtte desgelijks
eene Academie der Schoone Letteren, die, ge-
duurende haar leeven, de vergaderingen te

Drottningholm hieldt. Het paleis te Drott-
ningholm biedt voorts aan het oog eene gaan»
derij met schilderstukken, welker voornaamste
onderwerpen bestaan in vddstagen en overwin»
ningen der Zweedfche Koningen en Prinsen. .

Alle jaaren heeft 'er te Drottningholm een
lustfpd plaats, op 'sKonings kosten, verheel-
dende een Tournoifpel, waar in alle de wet-
ten der Ridderfchappe, met de grootste stipt-
held, worden in agt genomen. Deeze vertoo-
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ning, welke doorgaans vergezeld gaat van een
onnoemlijk groot aantal toekijkeren, zet de
verbeelding vier of vijf eeuwen terug. Dit
lustfpel werd bijzonder in zwang gebragt door
GUSTAVUS DEN 111, een uitfleekend liefhebber
van alles wat den geest met de denkbeelden
van grootheid kon vervullen. Zijne tegenwoor-
dige Majesteit, die eene geneigdheid toont,
om, zo veel mogelijk, de voetstappen zijns
Vaders te drukken, heeft, naa zijne komst op
den throon, dit jaarlijksch feest doen herlee-
ven, 't welk staande het Regentfchap, eenigen
tijd gestaakt was.

Toen ik mij in Zweeden bevond, werd de
de dag tot die feestviering bepaald, op den der-
tigften van Oogstmaand. Weinige dagen te
vooren was 'er een groot Bal. Op 't zelve
tradt de Kroon»herald ter kamer in , en deedt,
uic 'sKonings naam, de aankondiging in de vol-
gende bewoordingen. „ gustavus DE VIERDE,„ AooiiPiws, door Goos genade, de magtige„ Koning der Zweeden , Gothen en Vandaalen,
„ aan alle onze getrouwe en geliefde Graa-„ ven. Baronnen, Ridders en Heeren onzes„ Rijks, die Galanterij en Deugd bezittel, heil!„Wij maaken hun onzen koninglijken goe-„ den wil bekend, en wij bidden god, dat hij



„ hun in zijne heilige hoede neeme, allen en
„ een ieder hunner, naar zijne geboorte, rang
„en waardigheid. Met genoegen vernomen
„ hebbende, dat de Adel in ons Koningrijk,„ over 't algemeen, en wel inzonderheid, die
„ zich naast onze Perfoon bevinden, de Offi-
„ ciers onzer Kroone, en andere Heeren, tot„ ons Hof behoorende, nog bezield zijn met

„ de edele zugt na roem, met de dapperheid„ en begeerte na braave daaden, door welke„ de Zweedfche Ridders, van ouden tijd, zich
„zo grootlijks onderfcheidden ; en dat onze
„ gemelde Adel, ten allen tijde, treffende blij-„ ken van moed gegeeven heeft ; en genegen„ zijnde om, op het voetfpoor onzer Voor-
„ vaderen, alles te doen wat in ons vermogen
„is om te onderfchraagen en te stijven, die
„ dierbaare zugt tot eere, welke helden vormt,„ in 't midden van den vrede; en verder om
„ een smaak voor krijgsoefeningen leevendig„ te houden, door gelegenheden te verfchaffen„ aan allen , die een krijgszugtigen geest be»
„ zitten, om zich met onderfcheiding te doen„ kennen; hebben wij, om deeze redenen, be»
„ flooten, volgens het oud gebruik, een open-„ baar Tournoifpel te vieren, op ons Kasteel
„ Drottningholm, waar wij te gader met een
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„ aantal Ridderen, Graaven, Baronnen en an-„ dere Heeren van naam en wapenen, willen„ handhaaven en verdeedigen tegen allen, die„ wettig zullen toegelaaten worden tot deeze
„ oefeningen, en zich zullen vertoonen aan„ den flagboom des ftrijdperks, en in tegen-
„ woordigheid van Regters, te dier gelegen-„ heid gekoozen, zo wel tegen allen te ga-„ der, als tegen ieder in 't bijzonder, dat de
y, wetten van eer, verfierkt door die der lief-„ de, dubbele fierkte krijgen in de harten van„ dappere Ridderen; welk denkbeeld wij en„ onze Ridders, in allen deele gewapend, re„ paard gezeten, zullen verdeedigen regen„ alle de Ridders, die zich daar tegen aan»„ kanten, door tweegevegt, met heibaard,
„ werpfpiets, zwaard en piftoolen; in welk„ gevegc, de wetten, welke wij thans voor-
„ schrijven, zullen worden in agc genomen."
(Daar op volgen de wetten.)

Deeze wetten of voorwaarden werden aange-
nomen door de Ridders, die beloofden, inge-
volge van deeze oproeping, te zullen verschij-
nen, en staande te houden, dat de wetten van
eer op zichzelve kragts genoeg hadden op ds
harten van dappere Ridders, en dat, zo verre
van eenige bijkomende kragt te krijgen van
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liefde, het, in tegendeel is, door die met Rid-
derfchap is vereenigen; dat de liefde luister
en duurzaamheid ontvangt. Hier op verzog-
ten zij vrijheid, om ais regier, van hunnen
wege, iemand te stellen, die genoemd was in
hunne verklaaring, of aanneeming van deel te

neemen in dien strijd.
Wat de bijzonderheden van dit Ridderlijk

Feest, 't welk eenige dagen duurde, aanbe-
langt, zal het genoeg weezen te melden, dar
dies werd in agt genomen 't geen wij ke-
zen in de berigten van de oude Tournoifpe-
len, als mede, dat de prijzen, op den laat-
sten dag, werden uitgereikt, onder opzigt
der Koninginne , volgens de uitspraak der
benoemde regteren. Naar een der wetten
stondt het den Ridderen vrij op hunne wapen»
rusting te mogen draagen de linten of gunst»
tekens hunner Jonkvrouwen. Het was aan
deeze gelaaten prijzen voor te stellen, welke
de Ridders konden behaalen, door het stee»
ken na de ring.

Dit geloof ik, is, in in onze dagen, het
éénig voorbeeld van eene pooging, ter weder-
invoering van eene foort van vermaak, 't welk
eenige eeuwen in onbruik geraakt was, fchoon ,
in vroegeren tijde, zeer algemeen. Het strookte
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met de zeden van het tijdperk, wanneer het
in zwang was, en strekte niet alleen tot uit-
spanning; maar bragt waarlijk nut aan. Dit
laatste kan tegenwoordig niet wel verondersteld
worden, het geval te weezen; daar de wijze
van krijgvoeren , en de heldengeest thans heer»
fchende, oefeningen en bekwaamheden van
eenen geheel anderen aart vorderen.

Het valt niet gemaklijk, naauwkeurig te be»
paaien, op welk een tijd de Tournoilpelen
eerst zijn ingesteld, ook kunnen wij met geene
zekerheid zeggen aan wien de eer der uitvin-
ding toekomt. De Engelfchen, de Franfchen
en de Duitfchers maaken 'er eisch op; nog-
thans mogen wij, in zo verre den tijd bepaa-
len, dat wij het begin omtrent de negende
eeuw stellen, en 'er een oosterfchen oorsprong
aan toeschrijven. In den vroegften tijd der
instdiinge was het geen gebruik, dat de Vrou-
wen de Tournoilpden bijwoonden; dan eer-
lang kwamen zij den afkeer van bloedstorting
te boven, en misten nooit een groot gedeelte
van den kring der aanfchouweren uit te maa-
ken. Ongetwijfeld zette deezer tegenwoordig-
heid niet weinig luisters bij aan de vergade-
ring, en bragt veel toe tot het aanzien en de
volduuring deezer barbaarfehe instelling.
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Men merke hier op dat de naam van Tour-
moifpel oorfpronglijk gegeeven wierd aan alle
foorten van krijgsfpden en wapenoefeningen,
volvoerd naar zekere regelen, door een aantal
Ridders en hunne Schildknaapen , zo tot ver»
maak als ten betoon van hunne wakkerheid en
dapperheid. Aan den anderen kant verstond,
men daar door het Tweegevegt, wanneer Rid-
der tegen Ridder , en Schildknaap tegen Schild-
knaap flreedt met wTerpfpits of dolk. Naa de
aankondiging van een Tournoifpd, en terwijl de
plaats, daar toe bepaald, werd gereed gemaakt,
spreidden de Ridders hunne tijteis en regten
om in den strijd te deden, ten toon, door het
aanbieden van de wapenschilden hunner Fa-
milien, die voor aller oog werden opgehan-
gen in de vertrekken van eenig nabijgelegen
Klooster.

Het Koninglijk Park, 't welk zeer groot,
en met boomen van verscheidenerlei soort be-
plant is, vindt men aan de oostzijde van Stok-
holm, aan den zeekant. Op den eersten dag
van Meij gaat de Koning en het geheele Hof,
in rijdtuigen gezeten, vergezeld door een wagt,
het perk twee of drie maaien ftaatlijk rond.
Zomtijds flappen de Koning en de Prins uit bet
rijdtuig en fpreeken met de Afgezanten van
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vreemde Hoven, of hunne gunstelingen, die
deeze plegtigheid zijn komen bijwoonen.

Op eene kleine hoogte van het Park , welke
in de zee uitsteekt, heeft de Spaanfche Afge-
zant, niet lang geleeden, een Zomerhuis ge-
bouwd. Alle de fchepen, die de haven van
Stokholm inkomen of uitzeilen, naderen dit
voorgebergte, dat ik het dus nocme, zo digt,
dat zij 't zelve als aanraaken. Men kan uit
de vensters, met die zich op de fchepen be-
vinden, fpreeken, zonder de stem meer dan
gewoonlijk te verheffen. In dit vertrek zitten-
de, verbeeldt gij u aan boord van een fchip
en niet op 't vaste land te weezen. Hier in
is iets zonderiings en nieuws , 't welk den geest
treft en de verbeelding streelt, bij ruw weder,
door eene oogenblikiijke vreeze voor gevaar,
schielijk in vreugde veranderd, door de beden-
king, dat 'er geen grond van verontrustinge
altoos is. Eenige Romeinfche Keizers, zo
ik het mij wel herinner, waren 'er op gesteld
om hoofden aan te leggen en huizen te bou-
wen, wier grondflagen in de zee waren. Plans
van dien aart kan men in alle landen, en door
alle eeuwen heen, aantreffen. De Koning, van
wiens eigen goederen het Park een gedeelte
uitmaakt, heeft 'er deelen van gefchonken aan
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eenige Edellieden, met oogmerk om hun op
te wekken, tot het aldaar bouwen van huizen.
De Spaanfche Afgezant, heeft, ter verbete-
ring van zijn vreemd aangelegd Zomerhuis,
met zeer groote kosten, den grondflag verder in
zee gebragt , en hier door het vermaakiijkst Zo»
merverblijf, 't welk bedagt kan worden, gesticht.

Op den midden-zomerdag, den vier en twin»
tigsten van de maand Junij , is het te Stokholm
de gewoonte, om groene takken en bloem»
kransten aan de deuren van aanzienlijke huizen
te hangen, even ais in Frankryk, op den eer-
sten van Meij, en, zo men mij berigt heeft,
ook in Engeland. Op dien dag komt de Ko-

ing en de Vorstlijke Familie in het Park,
en neemen, voor het overige van de maand, en
dus voor den tijd van bijkans eene week, hun
verblijf in tenten.' De bezetting van Stokholm
bestaat in twee regimenten voetknegten, eenige
compagnien paardenvoik, 'sKonings lijfwagt,
en een bende artiiieristen. Langs de buitenzijde
van het kamp staan paaien ,_ vercierd met tak»
ken, die aanduidingen behelzen, en zomtijds
hangen 'er borden aan met spreuken.

Beneden deeze paaien staan vaten met bier,
op houte stellingen. Tusfchen zes en zeven
uuren in den naamiddag worden de vaten, op
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een gegeeven teken, geopend; als dan krijgt
ieder foldaat een pijp, een fneede brood, twee
haringen , en eenig geld. Dit alles gefchied ten

koste der Officieren. Intusfchen hoort men
krijgsmuzijk, en de foldaaten beginnen te drin-
ken en te dansfen. Op elk der vaten zit een
soldaat, in de gedaante van Bacchus of eenige
andere, min of meer belachlijke. Zij, die op
deeze wijze zijn toegetakeld, drinken eerst en
ftellen de dronken in, die meestal veelvuldig
zijn, en steeds vergezeld gaan van het ge-
fchreeuw Vivat, zo veel als het Engelfche
tluzza of Hoezeel Wanneer iemand van de
Koninglijke Familie, of een Opper » Officier
voorbijgaat, wordt deezer gezondheid gedron-
ken, altoos vergezeld met een Vivat! Eene
foort van masquerade volgt 'er, voor een kor-
ten tijd; geduurende dezelve vermaaken de
foldaaten het volk, dat bij hun omloopt bin»
nen de perken van het kamp, met gezang, en
geeven zich toe in veele grappen en blijd»
fchapsbetooningen. Op den trommdflag keert
alles in de voorige orde weder. Zodanige .fees-
ten strekken zeker, om, zonder het ontzag te

krenken, bij de foldaaten en het volk, eene
belangstelling in, en verknogtheid aan de Ko-
mnglijke Familie te verwekken.
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VIERDE HOOFDSTUK.

De Maanden Meij en Junij, September en
October, bijzonder onaangenaam, uit hoofde
van het Weer — Voorzorgen tegen den Winter,
Kachels, en warme Kleeding — Vermaaklijkhs-
den in de Hoofdflad, geduurende den Winter.
Speelen, Operas, Concerten, Bals en Asfem-
öZeeF — Verflag van de Zweedfche Dames ,'
derzelver Schoonheid, Begaafdheden en Zeden —
Vrouwen van eene andere foort — Charac-
ter van een Zweedfchen Petit Maltre —. Aart
der Verkeering; Muzijk ; Eetpartijen — Ge»
zetheid en gedwongenheid der Zweedfche Ma-
nieren — Etiquette van het Hof — Kleder-
dragt — Bijzondere Avondmaalen door den
Koning en de Koninglijke Familie gegeeven,
en derzelver onderlinge betrekkingen van Ver-
nedering en Onizagbetoon — Groote Asfemblees
op de Beurs, vereerd door de tegenwoordigheid
des Koninglijken Gezins —• Plaatzen van open-
baare Bijeenkomst, en derzelver kosten —< Een
zamenkomst , de Sociëteit geheeten.

Wanneer de koude des winters lieden van
middelen stadwaards drijft, dan neemen te Stok-
noZm de Spelen, Operas, Bals, en groote Gast-
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maaien, geduurende den zomer opgeschort,
eenen aanvang. Eenige maanden zijn in Zwee-
den hoogst onaangenaam, ais September en
October, wanneer de regentijd begint, en Meij
en Junij, wanneer de dooij een aanvang neemt.
In deeze twee faifoenen wordt het reizen bij-
kans ondoenlijk; en de hoofdstad, zo wel als
andere steden, is dermaate met modder en vui-
ligheid vervuld, dat men bezwaarlijk van de
eene plaats op dé andere kan komen. Het is
te deezer oorzaake, dat de Zweeden zo alge-
meen overfchoenen draagen, bij hun Galockes
geheeten , die zeer nuttig en noodzaaklijk zijn
voor de bewaaring der gezondheid: dewijl zij
de voeten tegen nat worden bewaaren. In dit
faifoen wordt een eigen rijdtuig eene onvermij-
delijke behoefte: want de huurkoetzen te Stok-
noZ/n zijn zo mollig, dat ze voor eene Dame
geheel niet, en naauwiijks voor een Heer,
bruikbaar zijn.

Het is niet onnatuurlijk, te veronderstellen,
dat een Italiaan, in 't midden van een Zweed-
/enen winter, gevaar zou loopen van door kou-
de om te komen; doch zulks is, in geenen
dede, het geval. Ik bevond mij te Stokholm
den ganfchen winter des jaars 1799 , wanneer
de koude den Thermometer van cELSius bene-
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den de vijf en twintig graaden deedt daalen,
en ik katf, met volle waarheid, betuigen, dat ik
minder binders hadt van de strengheid des we-
ders, dan ik zomtijds in Italië voelde. Is de
koude in deeze ftreeken geweldig, de midde-
len, om zich tegen de uitwerkzds daar van
te befchutten, zijn 'er aan gee'venredigd. De
kachels in Zweeden zijn dlerkunstigst ingericht
om eene kamer te verwarmen, en warm te

houden, met eene zo geringe hoeveelheid van
brandftoffe, als ergens in Europa. Zij zijn,
't is waar, gevaarlijk, wanneer men de behan-
deling toevertrouwt aan vreemdelingen, die
niet weten hoe 'er mede om te gaan, en die
door den wind, op een ongepasten tijd, te
fluiten, een te groote verkwisting van leevens°
lugt veroorzaaken. Maar de Zweeden weeten
zo naauwkeurig het oogenblik, wanneer het
tijd is, de lugtbuis te fluiten, dat 'er bijkans
geen voorbeeld is van eenig onheil, door het
gebruik van kachels, in Zweeden , veroorzaakt.
Zij zijn doorgaans zo ingericht, dat zij in het
voorkomen beantwoorden aan den bouwtrant
en het huisraad des vertreks. Een groot aan»
tal pijpen loopt uit den kachel, die niet alleen
dienen om den rook te ontlasten, maar voor-
naamlijk om de verwarmde lugt, met den
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rook verëenigd , door het vertrek te leiden,
't Is waar, men moet, om de koude des

winters te Stokholm wederstand te bieden, als
men uitgaat, bijkans een geheele kleerkas met
kleederen aantrekken: om dit ongemak wordt
egter weinig gedagt, als men, door de ge»
woonte, 'er gemeenzaam mede geworden is.
Ik heb mij menigmaal vermaakt met een Zweed
te zien, die, eer hij ter kamer intradc, zich
van zijn pels, dikken rok, en overschoenen
ontdeedt, deeze alle in het voorverrrek laatende.
De kleederen of overcrekzels van tien perfoo-
nen uitgeschud , zijn genoeg om een zeer groo»
ten tafel te vullen. Ik ken een Heer, die
geen zin in het draagen van een pels hadt, en
dit gebrek aanvulde door twee zwaare mantels
aan te trekken. Deeze, met twee paaren
handschoenen, zijn galockes, en zijn stok,
maaken te zamen tien onderscheidene Nukken
uit, die hij in de voorkamer aflegt, naamlijk,
twee groote mantels, twee galockes, vier hand»
schoenen, één stok en één hoed. Men heeft
een goed geheugen noodig, om, bij her af-
scheid, geen deezer arcijkelen te vergeecen.
Wanneer een Heer, in den winter te voet er-
gens heen gaat, of een korten afstand van zijne
koets te loopcn hebbe, draagt hij groote ruime
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laarzen, met bont of flanel gevoerd, onder
deezen schoenen en witte kunsten: de laarzen
doet hij uit in het voorhuis. Met zulke laar-
zen , en een goeden pels , kan iemand de streng-
ste koude tarten.

Ten aanziene van de winrervermaaken re
Stokholm voel ik mij niet zeer opgewekt om
breedfpraakig te weezen, en begrijp daarenbo-
ven, dat een berigrgeeving daar van, over 'r
algemeen, niet zeer belangrijk zijn kan. Too-
neelverrooningen, die, bij volken tot een hoo-
gen trap van beschaafdheid en kieschheid op»
geklommen, aangezien worden ais een rijke
bron van vermaak, worden niet zeer sterk ge»
zogc door de Inwoonders van Zweeden. ous»
TAVus DE III. was de eerste Koning, die een
smaak voor de Schouwburg wenschte op te

wekken. Geduurende zijne regeering ontmoette

het tooneei, diensvolgens, sterke aanmoedi-
ging, en kwam in een groot aanzien. De Ope-
ra te Stokholm werd flegts een weinig bene-
den die van Parys gesteld. Behalven eenige
zeer goede zangers, werden 'er verschelde uit»
fteekende balletdanslers aangenomen; 'doch zints
des Konings dood is dit deerlijk in 'c verval
geraakt, en thans wordt 'er zeer luttel agts op
geflaagen.
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De Zweeden hebben ten geenen tijde een
oorfpronglijken aanleg tot de Muzijk betoond.
Alle de Operas tot hier toe in Zweeden ge-
speeld, zijn of overzettingen van Franfche en
Italiaanfche stukken, of het werk van eenigen
vreemden meester. Wat muzijkaale zamenstel»
len betreft, geen enkel ftuk is 'er te voorfchija
gekomen, zints het vertrek van voGLER, 't
welk gezegd mag worden middeimaatig goed
te weezen. In de daad, indien de enkele toe-

pasfing van werktuiglijke regels, zonder eenige
kunde aan het verrukkende en de aandoening
der ziele, genoegzaam waren om een vervaar»
diger van muzijkstukken te vormen , zouden wij
deezen naam mogen geeven aan den Heer hof-

NER, en, met hetzelfde regt, zouden wij den
Heer RAisTNER een zanger mogen noemen, in»
dien de stem alleen iemand tot die benaaming
regt gaf. Of, indien het mogelijk ware voor
iemand om in 't zingen uit te steeken, zonder
stem tot gezang gefchikt, zonder toonwisfeling
dan zouden wij Madame MELLO, de Mademoi-
lelies BTADING en MVALERG, de Heer STEN»

borg en anderen, in het getal der Virtuofi, MO-

gen aanschrijven.
De tooneelvertooningen, die den meesten

smaak vinden, en welke voor de zodanigen, die
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de Zweedfche taal verstaan , zeker het belangrijk»
ste moeten gerekend worden, zijn de kleine
ftukjes, gefpeeldj door jonge lieden, die voor de
opera worden opgebragt. Onder deeze treft
men nu en dan zodanige aan, die blijken van
vernuft vertoonen. Die kleine operas, zo wel
als fpeelen, worden op het oude theater ver-
toond. Behalven de koninglijke schouwburgen
is 'er die van den Heer stenborg, waar men
grappige operas geeft. Maar zelden wordt dee-
ze bezogt door lieden van rang , en is, in alle
opzigten, zeer verre beneden alle de andere
te stellen.

Men verhaalde mij een geval van eene be-
roemde Actrice op een der koninglijke toonee»
len, onder de regeering van gustavus DEN III,
't welk eenigermaate strekt om ons dien Mo-
narch af te beelden, en tevens te schilderen,
hoe verre het trotsch gedacht van tooneelfpee-
Iers zich liet vervoeren door de meewaan>»
heid van den Vorst. De eerste Actrice op hec
Nationaal Theater was eene Deenfche Vrouw,
walters geheeten, dogter van een gemeen
matroos; doch zij hadt te Koppenhagen zeer
goed onderrigt voor het tooneel ontvangen.
Schoon zijnde, en in haar beroep uitfteekende,

hadt zij veele bewonderaars, en het viel in
F 4 haar
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haar fmaak deeze door allerlei stag van grillig"
heden te plaagen, Door zich hier in gestadig
toe te geeven, werd haare onbefchoftheid zo
groot, dat zij het in den zin kreeg deeze ook
omtrent den Koning te pleegen. Oordeelende
dat haare jaarwedde niet geëvenredigd was aan
haare verdiensten, verzogt zij vermeerdering, en
vervoegde zich deswegen tot den Koning, die
vermeerdering op een Heiligen en bestisfenden
toon vraagende. Zijne Majesteit begeerde dat
zij te vrede zou weezen met haar tegenwoor-
dig jaargeld, haar op een straffen toon toevoe-

gende , dat zij op geene verhooging ooit moest
wagten. „ Zeer goed," sprak de Actrice, „ik
„ verzoek dan mijn ontstag." — „ Gij zult
„ noch ruimer betaald worden, noch uw ont»

„ flag bekomen." —-- „O, dan zal ik weg-„ vlugten — ten lande uitgaan — en nimmer„ mijn aangezigt 'er weder verwonen." —-,

„ Gij moogt het beproeven; maar gij zult het
„ waarschijnlijk niet gemaklijk vinden uit het„ rijk te geraaken." — Korten tijd daar naa,
staagde zij, ondanks het waakzaam oog, 't welk,
van wegen het Hof, op haar gehouden werd,
in haar plan , en in het laatste posthuis op de
grenzen, fchreef zij in het Dagboek, het vol»
gende aan den Koning; „ Site! het valt veel
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„ gemaklijkcr uit uw koningrijk te geraaken,
„ dan gij denkt." Zij begeerde dat men dit
Dagboek aan den Koning zou laaten zien,
men zondt het hem uit aartigheid. Zij ver-
trok na Koppenhagen; daar bekend zijnde,
werd zij, met groote toejuiching, ontvangen, en
verbondt zich aan de Schouwburg te dier ste-
de. De Koning van Zweeden liet haar nader-
hand nieuwe voorstellen doen, welke zij met

verfmaading van de hand wees; doch eindelijk
toezegging van de geëischte fom bekomen heb-
bende, keerde zij na Stokholm weder.

Op de Beurs, Vauxhal, en in eenige afzon-
derlijke gezelschappen, ten huize van bijzon-
dere perfoonen, worden in den winter Concer-
ten en Bals gegeeven. Wat de Concerten op
de Ridderzaal betreft, deeze zijn naauwlijks
meldenswaardig: dewijl ze voor het grootste
gedeelte worden uitgevoerd, door dezelfde
zangers en muzijkanten, als men op de andere
gemelde plaatzen aantreft. Vreemde Virtuoli,
die door deeze stad trekkende, hun gaan hoo-
ren, vinden zich altoos te leur gesteld en in
die opzigten meestentijds onvoldaan. Onder
de voornaamste wintervermaaken moet men de
Bals op de Beurs tellen. Voor de liefhebbers
van dansfen is daar de regte plaats. In her

F 5 mid-
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midden van het gebouw vindt men eene groote
danszaal, en aan wederzijde vertrekken voor
de kaartlpeelers. Deeze bals worden alleen
bezogt door lieden van rang; doch die in Vaux-
hal staan open voor ieder een, en treft men
'er niet zelden gemeen gezelfchap aan. De
asfemblees op de Beurs leveren een aangenaam
gezigt op. In één avond ziet men alle de
schoonheden der Hoofdstad.

Over 't algemeen gefprooken zijn de Zvteed-
fche Juffers vrij fchoon. Haar gelaad heeft het
kenmerktekenende van de Noordfche tronien,
bestaande in de uitdrukking van de volkomen-
fte bedaardheid en gerustheid van geest, zon-
der eenig blijk van die drift, dat vuur, voor
elk bedreeven waarneemer zigrbaar in de ge-
laatstrekken van de Franfche en Italiaanfche
Jufferfchap. Naardemaal de Mannen zich wei-
nig ophouden met galanterie en oppassen, en
zij den meesten tijd alleen onderling verkee-
ren, heeft haar ommegang, fchoon zij eene
goede opvoeding genooten hebben , weinig ver-
fcheidenheids of belangrijks ; en zij zijn geheel
verftooken van die gelukkige kunst om het
onderhoud door die leevendigheid te onder-
steunen, welke onze Italiaanfche Jufferfchap
zo voordeelig onderscheidt. Het hoofdvoor-
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werp, 't welk haar aandagt bezig houdt, en
waar mede zij veel tijds stijten, is de kleeding:
haare bezorgdheid in dit stuk is eerder het uit-
werkzel van eerzugt om haare mededingfters
in fraaijheid en pragt van kleederen te over-
treffen, dan eene begeerte om de Mannen te

behaagen, en harten te vermeesteren. Zij wor-
den egter niet geheel vrijgefprooken van co-
quetterij: dewijl zij 'er op gefield zijn om be-
wonderd en gepreezen te v/orden: zij zouden
gaarne elk man voor zich zien knielen, en de
Schoone van het Noorden genoemd worden;
doch haare heerfchende drift is de begeerte om
in aanmerking genomen en onderfcheiden te

worden. Geen bijzonder perfoon is 'er, voor
welken zij, in haar hart, zulke sterke en ge-
weldige drift van vriendfchap , tederheid en
liefde gevoelen, als men aantreft bij die in
warmer lugtftreeken woonen.

Die zelfde gestdtenisfe , welke wederhouding
baart bij de eene foort van Vrouwen, is de
oorzaak van buitenfpoorige ongebondenheid bij
eene laagere foort. Zij fchijnen te denken dat
zij nooit genoeg geeven: dewijl zij weinig ge-
voelen, zelfs bij het toestaan der grootste gun-
sten. Men vindt in Stokholm niet, gelijk op
andere plaatzen, openbaare Hoeren, in stede
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van deeze houdt men 'er Maitresfen, die een
rang in de maatfchappij bekleeden verre boven
haar leevensftaat. Zij hebben, veel overeen-
komsts met eenige uitsteekende van die foort
in Engeland. Zij moeten op eene staatiijke
wijze gevrijd worden en niemand kan haare
gunstbetooningen , zodanig als ze zijn , verwer-
ven, zonder voorafgaande inleiding; eene ge»
woonte, die ik verre ben van te wraaken ; doch
integendeel eenigermaate moet aanprijzen, zelfs
fchoon zij zich met éénen minnaar op een tijd
niet vergenoegen. Misfchien zouden zij dit
doen en zelfs genegen zijn om haare leevens-
wijze met den staat van Bijzit te verwisfden,
indien zij minnaars konden vinden, rijk en mild
genoeg om haar te onderhouden. Maar het
geld, 't geen zij doorgaans krijgen, is gering.
Zij moeten ten minden zeven of acht minnaars
aanhouden, om de kleederpragt, waar op zij
gesteld zijn , en tot het eenig voorwerp van haare
bezorgdheid, bij dag en nagt strekt, goed te

maaken. Zij vorderen van haare vrienden en
begunstigers eene maate van opmerking en eer-
bied, zelfs in 't openbaar, welke eenen vreem-
deling hoogst verwonderlijk voorkomt. On-
middelijk zouden zij een minnaar afzetten, die
twijfelde, op openbaare plaatzen , haar diep te
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groeten, of zelfs de hand te kusfen, gelijk dit
de gewoonte der Ileeren in Zweeden is, ten

leken van eerbied voor Dames van rang en
oharacter. Ik heb mem'gwerf Officieren van
aanzien zich zien onderwerpen aan deeze ver-
nederende bedrijven jegens vrouwen van het
ongebondenst gedrag , en naauwlijks waardig
om tot de Battadieres in /«He (*) te behooren:
want die zelfde Juffers, die op deeze wijze
onderhouden worden, door haare onderscheidene
minnaars, en bij dag op zo veel pligtpleegings
gefield zijn, dwaalen zomtijds, als het donker
is, in de ftad om, ten einde eene gelegen-
heid op te doen tot het verdienen van geld.
Van wegen de gemaklij om maitresfen te

houden, bij wijze van deelgenootschap, zijn
de mannen in bovenal in de hoofd-
fiad, niet jaloers, „ zij beminnen alleen," ge-
lijk «Ei.vETiti3 het uitdrukt , „ maar zugten„ niet."

Ds Zweeden zijn, even als de Engel'fchen ,
een geheelen dag aan hunne bezigheden; zij

(*) Balladiers zijn dansfende Meisjes in /«He, wier
Znnlten voor geld te bekomen zijn; doch die, te deezer
«orzaake, niet befehonwd worden als voorwerpen van
lmaad of veragting: dewijl het tot haare Caste behoort,
in die ongelukkige omltandigheden te leeven.
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brengen den avond door met kaartspel, of
zomtijds, schoon zeer zeldzaam, in het gezel-
schap der Vrouwen. Een Petit maitre in
Zweeden is eene soort van middeiflachtig wee»
zen, tusschen weezens van dezelfde foort in
Duitschland en Frankryk. Een gek is hij
overal. Hij besteedt den gebeden dag in het
verwisselen van zijn kleederen, hij draagt groo-
te knevels, welke tot beneden zijn kin ban»
gen, en hij blanket zijn aangezigt. Indien hij,
bij dezen opschik, eert weinig op den vedel
kan krassen , is hij de lieveling van alle Juf-
fers , die op haare staauwe wijze, het klavier
behandelen. Een fmaak voor de muzijk is,
in geenen dede , de heerfchen de zugt in de
Zweedfche gezelschappen. Die smaak is nog
zo weinig gevormd, en het oordeel der toe-

hoorderen is zo onvast en wankel , dat zij , iets
hebbende hooren ipeelen, bij zich zelven over-
leggen wat zij 'er van zullen oordcelen; en
het gelaat gadeflaan van een vreemdeling, die
'er tegenwoordig is, om daar volgens te oor»
deelen, wegens de indrukken, welke zij zelve
voelden. Smaak is toch het gevolg van een
welgesteld en goed onderweezen hart, en eene
aandoenlijkheid van gefteltenisfè. Tot dat de
Zweedfche Jufferschap hart en zinnen verande»
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ren, zullen zij altoos zingen en fpeelen, meer
met oogmerk om te verbaazen door de gemak-
lijkheid der uitvoering, dan om te vermaaken
door de kragt der uitdrukking. Het is vol»
strekt onmogelijk dat zij aan anderen mededee-
len, 't geen zij zelve niet voelen. Egter mag
men, te haarer vertroostinge, zeggen, dat in
Frankryk, Duitschland, Engeland, en in alle
Landen, muzijkanten zijn van dezelfde weinig
beduidende foort.

Het mangel aan muzijk.in de befchaafde ge-
zelschappen, of iets daar aan paaiende, wordt,
het doet mij leed zulks te moeten fchrijven,
niet vergoed door de trekkende aanvalligheden
der verkeering. Men voelt in Zweeden man-
gel aan verfcheide dingen, welke, in eenige
andere Landen, de bron van vermaak en ge»
noegen opleveren. Bij voorbeeld is 'er niets,
't welk gelijkt naar de vriendlijke middagmaal»
tijden, waar op een klein getal van uitgelee-
zene vrienden zamenkomen, niet om bot te
vieren aan Epicuristifche tafeiwedde en over»
vloed; maar enkel om elkanders gezelfchap te
genieten. De Zweedfche middagmaaltijden zijn
kostbaare tentoonfpreidingen van pragt en pligt-
pleeging. Het gebeurt menigmaalen, dat van
de veertig of vijftig menfchen, die zamenko»
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men, ingevolge eencr ultnoodiging, met dis
staatiijkheid gedaan, misfehien eene week of
veertien dagen voor den bestemden dag, 'er
naauwiijks drie of vier zijn, die elkander ge-
noegzaam kennen om eene zamenkomzt aange-
naam te doen worden. Eenen vreemdeling zal
'er nog stegter vaaren, en hij kan het ongeluk
treffen van geplaatst te worden bij iemand , die
geene andere taal spreekt, dart zijne eigene.

Eer het gezelschap zich aan tafel zet, ver-
voegt men zich aan een ter zijde staande tafel,
waar men brood, boter, kaas, gezouten falm
en brandewijn vindt: door het proeven van
deeze voorbereidende spijzen, tragt men de
eetlust op te wekken, de maag te prikkelen
om haare werkzaamheden wel te volvoeren.
Naa dit voorspel schikken zich de gasten aan
tafel, waar ieder, op zijn plaats , drie foorten van
brood vindt, plat en grof roggenbrood, wit
brood, en bruin brood. De eerste foort is dat
brood, 't welk de boeren eeten, korstig en
droog; de tweede gewoon brood; maar het
bruine, laatstgemelde , is zoet van fmaak, ge-
mengd met water, waar in de vaten der zui»
kermaakerijen gewasfen zijn, en dus het mor-
figst, 't geen men zich kan verbeelden. Alle
de schotels worden te gelijk op tafel gezet;
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doch het staat niemand vrij te vraagen om iets
van't geen hij denkt, dat hem best zou beval-
len; de fchotels gaan rond, in eene geregel-
de opvolging. Een Engelschman heeft dik-
wijls gelegenheid om al zijn geduld uit te
oefenen, en te wagten, tot 'er eene fchotd in
beweeging komt, waar op hij zijne keuze ge-
vestigd hadt. De Zweeden zijn kundiger in
dit opzigt, en eeten, even als de Franfchen,
van 't geen hun voorkomt. En fchoon de on-
derfcheidene fchotels niet wel bij elkander
schijnen te voegen, is nogthans de kragt der
gewoonte zo sterk, dat de gasten geen onge-
pastheid schijnen te vinden in de flrijdiglte za-
menmengzels. Anchovis, haringen, uijen, ei-
jeren, pasteij, ziet men dikwijls te zamen op
't zelfde tafelbord, en dit alles wordt vermengd
binnen gestaagen. Het zoet wordt vermengd
met zuur, mostaard met zuiker, zuikergebak
met gezouten vleesch, of gezouten visch ; met

één woord, eetbaare dingen worden vermengd
met eene dichterlijke vrijheid, welke het voor-
schrift van horatius, als 't ware, uittart:

H></ non ut placidis coeant /»,'«//H.

Een Italiaan vindt zich, op deeze maaltij-
den, niet zeer verlegen; maar een Engelsch-

I. DEEL. G man

97ZWEEDEN.



man is geheel buiten zijn element; hij ziet
noch van Heeren, noch van Juffrouwen, o-e-
-duurende het middagmaal, wijn drinken; maar
moet zich die op eene bijzondere wijze ver-
schaffen. Hij is menigmaal verpligt uuren te
wagten eer' hij zich kan bedienen van de spijs,
welke hij verkiest te eeten, en wanneer deeze
komt agt hij ze niet eenvoudig genoeg bereid;
maar onsmaaklijk, van wege de veelheid van
kruiderijen, waar mede dezelve gestoofd is. —Naa den maaltijd laat de Jufferschap hem niet
bij zijn vies zitten; hij wordt opgewagt om
zich met dezelve in een ander vertrek, waar
het gezelschap, naa den Gastheer, en de Vrouw
van den huize, met eene beleefde of liever
pligtpleegende buiging, bedankt te hebben voor
het goed onthaal, koffij en thee wordt ge-
fchonken.

Ik heb mij niet ingelaaten tot eene omstan-
dige beschrijving van deeze langduurige mid»
dagmaden; doch 'er alleen eene oppervlakkige
schets van gegeeven, om mijne ieezers niet te
doen deden in de verveeling, welke ik moet
bekennen ondervonden te hebben, wanneer ik
te gast was. In den tusschentijd van het mid-
dag- en avondeeten, welk egter, van wegen
de menigte uuren noodig gekeurdom te eeten
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en te drinken, niet lang is, heeft men geene
uitspanning hoe genaamd, dan het kaartspel.
Kan men zich niet schikken om deel te nee-
men in die redelijke uitspanning, dan wordt
men aan zijn lot overgelaaten , en mag in een
hoek van de kamer gaan zitten, en denken
waar over men lust.

Reeds heb ik gewaagd van de verregaande
drift der Zweeden tor her kaartspel; eene uit»
spanning maar al te betooverend in alle lan-
den ; doch 't welk in Zweeden , bovenal onder
lieden van de hoogste rangen, alle kragten en
bekwaamheden der ziele schijnt te vermeeste-

ren. Het volgend geval zal dit, op de tref-
fendste wijze, kunnen ophelderen. Een Edel»
man van groot aanzien hadc langer dan ge-
woonlijk gewagc na het opbrengen van zijn
middagmaal, en ziende dat 'er geene gereed-
beid altoos roe gemaakt werd, ging hij na be-
neden, om 'er zijne dienstboden over te on-
derhouden , en de reden van dit verwijl te

verneemen. Hij vondt zijne huisbedienden, in
naavolging van hunne meesters, druk bezig
met kaartfpeelen. Zij verfchoonden zich , door
hun Heer te zeggen, dat zij juist aan het ge»
wigtigfte gedeelte van het fpel waren; en de
keldermeestcr, die het meest hadt opgezet.
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99ZWEEDEN.



nam de vrijheid om het geval aan zijn Heer
open te leggen, die niet kon naiaaten de bij»
gebragte redenen voiwigtig te keuren. Nog»
thans niet genegen te wagtert met zijn middag-
maal tot het spel uit was, zondt hij dien knegt
om de tafel te dekken, terwijl hij zelve bij
de andere dienstboden ging zitten, en de partij
van den weggezondenen fpeelde.

De groote gezetheid, en het bedwang,, 't
welk in alle beschaafde gezelschappen in Zwee-
den heersenen, en niet verbannen worden door
de overvloedige weelde op de Noordfche fees-
ten, en het regt, 't geen allen daar aan fchij-
nen te willen doen ervaaren, moeten buiten
twijfel toegefchreeven worden aan het Hof van
Stokholm; het staatlijksr, en pligtpiegenst Hof,
zo ik geloof, van geheel Europa; ja, ik had
bijkans gefchreeven, van geheel de Wereld;
doch aan het Hof van Pekin wordt ongetwij-
feld eene nog strengere etiquette in agt geno»
-men. De rede waarom het Hof van Stokholm
zich, meer dan alle andere hoven, in zo veele
ftaatlijkheden en plegtigheden vindt ingewik-
keld, heb ik geen tijd om te onderzoeken;
schoon dit onderzoek misschien wel der moeite
waardig zou weezen, en misschien, op eene
voldoende wijze, kunnen opgehelderd worden.
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uit de gefchiedenis van het Zweedfche Rijks»
bestuur. Zo veel kunnen wij 'er van zeggen,
dat GusTAVus DE 111 , die een zeer hoogvlie-
gend denkbeeld hadt van de Koninglijke Waar»
digheid en Uitfteekenheid, veel toevoegde aan
de stiptheid der etiquette , fchoon deeze reeds
vrij groot ware.

Gelijk, ik een verflag gegeeven heb van de
maaltijden in het burgerlijk leeven, zal ik trag»
ten de hofgebruiken af te fchetzen, en te ge-
waagen van het onderhoud aan 'sKonings tafel ,
't geen mijne leezeren een vrij goed denkbeeld
zal geeven van het staatlijke, 't geen waarge-
nomen wordt bij andere dergelijke gelegenhe-
den. Een bezoek ten Hove eindigt doorgaans
met het openbaar eeten der Koninglijke Fami-
lie, die alleen aan tafel zit. De Adel en de
Officieren ftaan rondsom, als bloote aaufchou-
wers. De Vrouwen der Raadsheeren, en an-
dere van gelijken rang, hebben het voorregt
om te mogen zitten op tabouretten, in half-
ronden geplaatst op een afstand van de tafel,
tegen over de Koning en de Koningin. De
Hoofdofficiers , behoorende tot de onderfchei-
dene takken der Koninglijke Familie, staan ag»
ter den stoel van den perfoon van zijne Maje»-
fleit, en de Gezanten, met andere vreemdelin-
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gen van rang, aan zijne regterhand. De Ko-
ning fpreekt met ieder volgens diens rang, of
de maate van gunst waar in zij staan, of naar
de gelegenheid medebrengt. De fchotels wor-
den opgezet, en de fpijze voorgediend aan de
Koninglijke Familie door een Officier, die den
naam draagt van Edelman des Hofs. De Maar-
schalk staat recht tegen over den Koning, ge-
duurende den gebeden maaltijd, en de Opzien-
der van zijner Majesteits huishouden , eenigzins
ter regterhand agter hem. Schoon de tegen-
woordigheid deezer Officieren geheel overtol-
lig is, oordeelt men ze daar noodig om de
groep te voltooijen. Wanneer de Koning ge-
eeten heeft, geeft hij een teken aan deKonin-
gin en aan de overige Familie; en alleen, met
eene buiging, dit beantwoord hebbende, staat
hij van tafel op , neemt een bevallig afscheid,
en gaat na zijn kamer met de Officieren van
het Hof. De overigen van de Koninglijke Fa»
milie doen het zelfde ; niemand durft heen gaan
eer zij het vertrek verlaaten hebben.

De Prins Bisfchop van Holflein kan ten voor-
heelde strekken van het stipt in agt neemen
der gezetheden ten Zweedfchen Hove. Hem
wedervoer dit, toen hij te Stokholm kwam om
een bezoek af te leggen bij de Koninglijke
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Familie, aan. welke hij verwant is. Eer hij
in 't openbaar mogt verschijnen, moest hij zij-
ne opwagting maaken bij den eersten Staats»
dienaar. Prins ulric soiiEErEER, die hem den
Koning zou aanbieden, zo dra hij daar toe

last van zijne Majesteit ontvangen hadt. Door
deeze Staatsdienaar werd de Prins Bisfchop,
naa eenige voorafgaande omstandigheden, ten

hove ingeleid, en ontmoette een onthaal, zo
staatlijk en verwijderend, ais ware hij een af-
gezant van een vreemd hof geweest. Bij het
eeten in 't openbaar zou hij , met andere vreem-
delingen van rang, hebben moeten staan onder
de toekijkers, hadt niet eene fchidijke en juist
tijdig komende ongesteldheid hem gelegenheid
gegeeven om zich, wegens zijne afweezigheid,
te verfchoonen. De Koningin - weduwe fchoof
egter die lastige kleinigheden, welke de rest
der Koninglijke Familie belemmerden, aan
eene zijde, en bejegende den Prins op de hart-
lijkfte wijze, ais den Neef van haar overleden
man, met betooningen van hoogagting, aan
diens character verschuldigd. Om hem te gee-
ven, 't geen zij als zijn regt beschouwde,
zonder op dat van iemand anders eenigen in»
breuk te maaken, gaf zij last dat de plaatzen
aan haar tafel zouden verdeeld worden, vol-
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gens gezegelde briefjes. Eik der genoodigden
trok zijn briefje , en zette zich daar mede over-
eenkomstig aan tafel; doch de Koningin-we-
duwe hadt heimlijken last gegeeven, dat het
lotbriefje van de plaats tusfchen haar en de
Prinses voor haaren bloedverwant, bewaard en
niet in den hoed gedaan'zou worden vóór dat
alle de andere getrokken waren.

Een voordeel heeft men ten Zweedfchen
Hove; de kleeding is niet half zo kostbaar als
die vereischt wordt aan andere Hoven van Eu-
ropa. Met drie of vier stellen kleederen kunt
gij op alle hofpartijen verschijnen zo veele jaa»
ren lang. De kleur en de gedaante ééns be-
paald zijnde, is 'er geene verandering in. De
kleeding der Jufferfchap verschilt weinig van
gedaante met die in Engeland, uitgenomen
dat de mouwen, op de wijze der Spanjaarden
met sneeden zijn. De kleur moet altoos zwart
weezen, behdven op vrolijke Feesten, wan»
neer dezelve wit is. Het hoofddekzel, de lin-
ten en de kleindere artijkels van het toilet,
zijn geheel aan de eigene verkiezing overge-
laaten. De kleeding der Mannen is een za-
menmengzel van de Spaanfche en de landei-
gene dragt , door de landlieden in de zuide-
lijke deelen van Zweeden gevolgd. Hunne

104 REIZEN DOOR



enge broeken zijn op de gewoone wijze ge-
sneeden, en van dezelfde kleur als het kleed
en de mantel. Het kleed zit eng aan 't lijf,
tot beneden met knoopen , en boven dien met

een gordel om den middel vastgemaakt. De
mantel hangt tot beneden de knie , en los van
de rug af, fchoon meestal ruim genoeg om
'er het lichaam in te winden, gelijk in een
Spaanfchen mantel. De gewoone kleur is
zwart. De mantel is geboord met roode zijde,
gemaakt van dezelfde ftoffe als 'de gordel, en
het onderkleed , hier mede zijn de zoomen van
het kleed desgelijks bedekt. 'Er is een bij»
zonder cieraad tot het kleed op den schouder
behoorende, bestaande -uit kleine stukjes van
dezelfde zijden ftoffe, vastgemaakt op den zoom
die de mouw aan het kleed hegt. Dit toe-

voegzel doet de fchouders breeder fchijnen,
en bevordert zomttjds de wdstandigheid.

Ik hoop, ,«nén zal het mij niet kwalijk nee-
men, dat ik deeze kleinigheden vermeid, als
alleen de aandagt der kleedermaakers en win-
keliers waardig; schilders, en allen die nieuws-
gierig zijn omtrent alles wat tot die verruk-
kende kunst behoort, hebben 'er ook belang
bij : want de kleederdragt door mij befchree-
ven is juist die, welke de Vlaamfche School
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heeft aangenomen, en om die rede verdien,

gemeld te worden.
Het Zweedfche Rijksbestuur heeft goedge-

vonden de klee.derdragt te bepaalen, welke, in
andere landen, onder den invloed van handel,
volkswispeltuurigheid , en de grilligheid van
enkele perfoonen, zo veele veranderingen on-
dergaan heeft, dat men zich met de verschel»
denheid verlegen vindt, en daar in verwart. —Eer ik van dit onderwerp alstappe, moet ik
'er nog bijvoegen, dat deeze kleederdragt aan
het Zweedfche Hot' een voorkomen geeft van
grootheid en luister, meer treffende dan al de
verfchillende gekeurde flikkering, welke men
elders aantreft; even gelijk de verbeelding meer
genoegen fchept in een leger te befchouwen.
gekleed in de eenvoudigste uniform, dan de»
zelve zou ontvangen uit het zien van eene ge»
lijktdlige verzameling van menfchen, gekleed
in rijker gewaaden van verschillende kleu-
ren ert fatfoenen. De hofkleeding welke aan-
gemerkt mag worden als de nationaale uni-
form, werd eindelijk bepaald door GUSTAVUS
DEN 111.

Ten zelfden tijde dat de stipte waarneeming
van bijzondere gebruiklijkheden door her Hof
te Stokholm gevorderd wordt, binnen den om-
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trek welke men daar van het grondgebied zou
mogen noemen, is 'er geen land waar de Ko-
ning en de Prinfen zich gemeenzaamer onder
het volk vermengen, dan in Zweeden. Zulks
maakt de strijdigheid nog grooter:'want het is
eene gehede andere zaak toegelaaten .te wor-
den tot de bijzondere avondmaaltijden , door
den Koning, en anderen van diens Familie, ge-
geeven, dan ais toekijker te staan bij het open»
baar eeten des hofs. De Koning onthaalt, op
eene huislijke en vriendlijke wijze, twee of
drie maaien ter week op avondeeten. Op
Opera-avonden zijn deeze partijen in de ko--
ninglijke vertrekken van het Opera -huis; op
andere dagen, in een fraaij paleis Haga of
Hague geheeten, geen volle Zweedfche mijl
van de Noordpoort der stad Stokholm, gelegen
op den oever van een meir, in 't midden van
een bosch. Dit was de geliefde verblijfplaats
van wijlen zijne Majesteit. Het was in een
klein lustprieel der tuinen van Haga, waar de
Koning gezegd wordt het plan der Omwente-
ling van den jaare 1772 beraamd te hebben.
Deeze plaats wordt nog door veelen bezogt,
als de geboorteplaats dier groote onderneeming.
Vreemdelingen, die ééns verzogt zijn tot het
bijwoonen van die avondmaaltijden des Konings,
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worden meesten tijd vereerd met eene alge-
meene uitnoodiging. De Koning zit doorgaans
tusfchen twee Dames aan een hoek van de ta-

fel. Te Haga draagt men geen zijdgeweer ,
fchoon de Heeren anders gekleed zijn in het
hier boven befchreeven hof- gewaad. Des zo»
mers, wanneer de Koning zich eenigen tijd te

Haga onthoudt, worden van tijd tot tijd ook
Vreemdelingen ten middageeten genoodigd: dit
begrijpt in zich, dat men 'er den dag door-
brengt en het koninglijk gezdfchap niet verlaat
dan naa den avond-maaltijd. Om aan 'sKo-
nings tafel gevraagd te worden , moet een
Zweedsch Heer ten minsten den rang hebben
van Licutenant-colond. Jongere Officiers wor-
den nu en dan toegelaaten ; doch dit is een
teken van bijzonder gunstbetoon. Bij deeze
maaltijden wordt geen pligtpleeging jegens de
Koninglijke Familie in agt genomen. De Ko-
ningin en de Prinsessen gaan veel ai omtrent

her midden van de tafel zitten, zonder zekeren
bepaalden regel van rangonderfcheiding. De
twee Prinfesfen geeven ieder ééns ter week een
avondmaaltijd, tot welken de vreemdelingen,
éénmaal toegeiaaten zijnde, verstaan worden
eene algemeene uitnoodiging ontvangen te heb-
ben. De Pages die aan tafel dienen, bij alle
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deeze onthaalen, en die, als een kenteken van
hun werk, een fervet onder den arm draagen,
zijn Officieren uit het leger: deezen pasfen
alleen de Koninglijke Familie op. De knegts,
die het overige gezelfchap dienen, zijn gewoo-
ne huurlingen, zonder opvoeding, zonder rang.
GusTAVus DE 111. was gewoon op dusdanige
maaltijden veel vrolijkheids, gezelligheids , ver-
nufts en geestigheids aan den dag te leggen.
Hij maakte 'er zijn werk van om elk toe te

fpreeken. De Hertog VA« sundermanland
was ook zeer oplettend jegens de gasten; dan
de tegenwoordige Koning, fchoon beleefd en
bevallig, is stijver in zijne manieren, en over 't
algemeen heeft het Hol vrolijkheid, grootsch-
heid, en vermaak verwisfdd voor een stijver en
ftnaakioozer houding.

De gemeenschap tusfchen het Hof en de za-
menkomflen van minderen rang, vertoont een
zonderling mengzel van leenhoorige onderwer-
ping, en eerbied voor het burger- en krijgs»
opperhoofd, en een ontzag voor de perfoon-
lijke regten van alle rangen en bijzondere per»
foonen: want, fchoon 'er eene groote maate

van hedendaagfche verstaafdheid is ingevoerd,
blijven 'er nog zeer kenbaare trekken over van
dien geest van vrijheid en onafbangelijkheid.
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welke de oude Inwoonders van het Noorden
kenmerkte. Deeze eerbiedenswaardige over»
blijfzels zijn niet gansch en gaar vernietigd door
de uitbreiding van Aflatifche Opperheerfchap-
pije, als in Rusland en China. Eene hard-
vogtige stoutheid van character , gebooren uit
den aart des lands , 't geen zij bewoonen,
geeft aan elk hoofd voor hoofd een bezef van
zijn eigen belangrijkheid, welke vereenigd ge-
voeld en betoond wordt door geheele zame-
ningen. De groote dichter, geleerde en wijs-
geer miLTOVi, merkt ergens op, dat Engel-
/enen vrij zijn, niet uit kragte van derzelver
gefchreevene wetten en overeenkomsten; maar
om dat zij van natuure een vrij volk uitmaa-
ken. Wetten, wanneer dezelve niet gehand-
haafd en ondersteund worden door het leeven-
dig beginzel van vrijheid, en een gevoel van
regt, ontaarten welhaast in een doode letter;
terwijl aan den anderen kant, waar die geest
sterk is en werkzaam, wetten en gebruiken
veranderd, gewijzigd en verbeterd worden tot
heil des menschdoms.

De fchitterendfte zamenkomst in Stokholm,
naast die van het Hof in volle pragt, wordt
eenmaal in de veertien dagen gehouden in de
bovenzaal van de Beurs. Dezelve neemt eenen
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aanvang 'savonds ten zes uuren en duurt tot
tien of elf uuren. Hier ziet men 'bij een alles
van rang, van fatzoen, en van fchoortheid,
waar op die Hoofdstad kan boogen. Zo ras
'er een genoegzaam aantal vergaderd is om
countrij- dansfen te doen, vangt de muzijk
aan. De zaal is ruim genoeg om negen of
tien partijen te gelijk plaats tot dansfen te gee»
ven. 'Er zijn ook twee kamers om 'er kaart
te fpeelen. 's Avonds omstreeks acht uuren
verschijnt doorgaans het Koninglijk Gezin;
doch zonder eenige stoorenis te wege te bren-
gen. De Koningin met haar gezdfchap zit
in een der balkons. De Koning en de Prin-
sen van den bloede wandelen door de zaal
en fpreeken met de aanweezenden. De Ko-
ning gaat gemeenlijk bij ieder, en voegt hem
een woord toe. Hij treedt zelfs de zodani-
gen niet voorbij, welken nimmer ten Have.
zijn aangeboden; van deezen aart zijn veele
aanzienlijken, geestlijken en kooplieden; de
Koning fpreekt hun gemeenzaam aan: want
schoon zij niet van adel zijn,' wordt hun goe-
de opvoeding, en de weezenlijk agtbaaren rang,
welken zij in de maatschappij bekleeden, ge-
noegzaam gerekend om hun tot deeze tekenen
van aandagtverleening te geregtigen. Zij bren-
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gen hunne Vrouwen en Kinderen mede ou
dseze zamenkomst, en hebben nimmer het ver-
driet, 't geen hun mogelijk, in andere lan-
den, zou overkomen, van ze vernederd of
eenigerwijze versmaad te zien.

De zamenkomst op de zaal der Beurze stondt
voortijds open voor elk van een fatzoenlijk
voorkomen, niets werd 'er vereischt dan het
bEtaalen voor de intrede; doch 'er viel iets
voor 't welk zulks gededtlijk deedt veranderen.
Dit voorval, daar het strekt tot opheldering
van het onderwerp, 't geen wij behandelen,
en dat mengzel van hooffche staatlijkheid en
vorstlijke meewaarigheid , waar van wij gefproo-
ken hebben, in een sterk licht stelt, zal hier
geene onvoeglijke plaats vinden. Onder de
regeering des iaatsten Konings wilde de Gravin
VAN EAGGVNEO!c,Egtgenoote van den Oosten-
rijkfehen Gezant ten Zweedfchen Hove, uit
hoofde haarer geboorte, geregtigd zijnde om
door de Keizerin van Oostenrijk, en de Prin»
fesfen van de Keizerlijke Familie, op den wang
gekuscht te worden, zich naar geen ander ge-
bruik aan het Hof van Stokholm schikken. In
stede daar van de hand der Koninginne en der
Prinsessen van Zweeden te kusfchen, hield zij
beneden haare waardigheid.- uit hoofde hier
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van werd haare aanbieding ten hove uitgesteld,
tot dat deeze belangrijke gefchilflukken zouden
vereffend weezen. Maar de Gravin, die jong
en ieevendig van aart was, dagt dat zij ten

minsten het vermaak dier zamenkomst zou mo-
gen genieten, bijzonder op een tijd, wanneer
men dagt dat dezelve buitengemeen talrijk zou
weezen, daar eik verlangde de Koningin te
zien, die maar zeer onlangs, naa'de geboorte
van den Kroonprins, in 't openbaar verfcheen.
Zij werd door haaren Egtgenoot in het gezel»
fchap ingeleid. Ten einde zij een te beter
gezigt van de zaai zou hebben , werd zij in een
der balkons, en 't zij bij toeval, of met voor-
dagt, zeer nabij een balkon, waar in de Konin-
gin zich doorgaans zette , geplaatst. De Koning
tradt niet binnen, of hij stondt verwonderd dat
hij de Gravin VAN KAGGYNECK daar zag; en
merkte haare komst en de plaats door haar
verkooren aan als eene foort van miskenning
en uittarting der Hofregelen. Hij beval daar-
om den Heer PLOMMENVELT , als Ceremonie»
meester, den Graaf VAN KAGGYNECK aan te zeg»
gen , dat het, in de tegenwoordige omstandig-
heden, voor diens Egtgenoote niet voegdijk
was met de Koninginne, in eene kamer te

weezen. De Heer PLOMMENVELT, deezen last
I. DEEL. H ZO
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zo veel mogelijk , willende verzagten , vervoeg-
de zich bij den Graaf, hem in vertrouwen, als
uit eigen beweeging , vermeldende , dat het niet
gebruiklijk was voor lieden van zo hoogen
rang, met de Koninglijke Familie te verfchij-
nen, eer zij aan dezelve, naar eisch, waren
voorgesteld; en dat hij daarom de vrijheid nam
om de voeglijkheid zijns heenengaans hem onder
't oog te brengen; ten einde hij geen gevaar
mogt loopen van den Koning aanstoot te gee-
ven. Maar de Graaf, misfchien uit een bij-
zondere veete tegen PLOMMENVELT , antwoordde
hem op een trotfchen en scherpen toon , dat hij
van hem geen raad wilde ontvangen: met dit
zeggen liet hij hem na den Koning gaan. De
Ceremoniemeester, dus te leurgefteld in zijn
goed oogmerk, vroeg zijne Majesteit, of het
hem behaagde dat de Gravin de zaal zou rui-
men? Een stellig ja ten antwoord bekomen
hebbende, berigtte hij den Graaf, met ronde
woorden 'sKonings last; aan deezen werd
oogenbliklijk gehoorzaamd. De Afgezant maak-
te het geheele voorval aan zijn Hof bekend,
en het gevolg daar van was, dat de Keizer,
jaaren lang, geen perfoon, hem vertegenwoor-
digende, ten Stokholmfchen Hove hadt. Dit
groot gefchil tusfchen zijne Keizerlijke en
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Zweedfche Majesteit werd naderhand bijgelegd,
toen GusTAvus eene reis door Italië deedt.
Keizer josephcjs, gaf hem te Milaan, 's mor-
gens zeer vroeg, een bezoek, en wagtte in de
spreekkamer tot de Koning was opgestaan. De
eerste woorden van Keizer rosEpnus, die veel
vernufts, maar weinig wijsheids bezat, en tef-
fens eene hem eigene openhartigheid, waren„ Wel nu, gij ziet hoe weinig ik op pligt-„ pleegingen gefield ben!" Naa dit ge-
schil met den Graaf en Gravinne VAN KAGGY-
NEOK, gaf de Koning van Zweeden last, dat
wanneer de zamenkomst op de zaal der Beurze
zou bezogt worden door de Koninglijke Fa-
milie, geene perfoonen, boven zekeren rang,
daar zouden verfchijnen , zonder vooraf ten Hove
aangeboden te weezen.

Schoon Stokholm, heden ten dage, geen der
minst koscbaare steden in Europa is, zijn 'er
de openbaare vermaaken goedkoop. De eerste
plaatzen in de Schouwburgen heeft men voor
eene halve Kroon. Voor die zelfde prijs heeft
men toegang op de grooce zamenkomsr boven
de Beurs, en daar bij thee, koffij, en andere
verfrissingen. De intrede in de Opera kost
omtrent drie Engelfche schellingen.

De aangenaamste plaats voor vreemdelingen
II 2 in
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in Stokholm is het Gezelschap, bekend onder
den naam van de Sociëteit , waar van ik reeds
in 't voorbijgaan gefprooken heb. Deeze staat
ten allen tijde open, en is de best geregelde
van alle Gezelschappen, die ik immer zag.
Het huis is ftaaij, met grooten smaak gemeu-
bileerd , netheid, fraaijheid en goede orde heer»
fchen allerwegen. Tén half twee 'snaamiddags
staat 'er een heerlijk middagmaal gereed; doch
mag niemand daar aanzitten dan die leden zijn,
en perfoonen door die leden medegebragt, zo
dat men 'er altoos goed gezelfchap aantreft.
Mr. MARTIN, een Franschman, die dit huis
ophoudt , heeft altoos de beste koks in zijn
dienst. Daar zijn weinig bijzondere Familien
in Stokholm, waar gij beter kunt eeten dan hier
voor een halve Kroon; de wijn is hier niet
onder begreepen. Ten deezen huize vindt men
een billiardtafel, een danszaal, een spreekkamer,
waar men zich vervoegt om te praaten ; een
leeskamer, waar men journaden 'en nieuwspa-
pieren van alle landen en in allerlei taaien
vindt; een kaartfpeelkamer en een eetzaal; alle
deeze vertrekken, gemeenfchap met elkander
hebbende, vormen eene fuite, welke zich uit»
strekt langs den gebeden voorgevel des ge-
bouws. Wanneer de deuren openstaan, over»
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ziet men het geheel, met eenen opflag van het
oog, 't geen eene fchoone uitwerking doet. —In deeze Sociëteit zijn lieden van allerlei rang
onder een vermengd ; hoogere en laagere adel
.en lieden van bedrijf. Men vindt Kooplieden
aan dezelfde fpeel- en eet - tafel met Officieren
van de armee en Land -edellieden; en daar
heerscht, over het geheel, eene zeer verdraag-
lijke gelijkheid. Lieden die op een goede ta-

fel gesteld zijn, komen nu en dan in de So-
ciëteit om het gezelschap en den maaltijd;
heide vindt men altoos voortreflijk.
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VIJFDE HOOFDSTUK.

Character van ousTAvus DEN 111 ,Koning van
'Zweeden — Aanmerkingen over den waaren
Roem, en de Deugden van eenen Patriottifchen
Koning — Kunfien en Weetenfchappen onder
de Regeering van ousTAvus DEN 111. — Cha-
racter desHertogs VAN SUDERMANLAND,SN diens
Gedrag, geduurende het Regentfchap — Het;

Dierlijk Magnetismus ie Stokholm aangemoe-
digd — Character des tegenwoordigen Konings
van Zweeden ■— Staat van den Godsdienst;
Vrijheid van de Drukpersfe , en de toeftand der
Knn/Zen en Weetenfchappen in dit Rijk.

liet groot oogmerk des laatstvoorgaanden
Konings van Zweeden, in alle zijne verrrigtin-
gen was zich in de wereld beroemd te maa»
ken. Uit de tentoonspreiding zijner grootheid,
het aan den dag leggen van zijne bekwaamhe-
den en talenten , 't geen hij op veelerlei wijzen
deedt, en uit zijn geestvan onderneeming, zou
iemand ligt in de verzoeking komen om zich
te verbeelden, dat 'er naauwlijks iets meldens-
waardigs in Zweeden voorviel, of het ontleen»
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de van hem den oorfprong. Hij voelde zich
gedreeven door de eerzugc om zijne Regee-
ring te kenmerken, als het tijdperk van kun-
sten en weecenfchappen in Zweeden, gelijk die
van I.ODEWVR DEN XIV. in Frankryk.
Groote en verhevene zielen worden zomtijdz
van het pad des waaren roems afgecroond, dat
pad, 't welk bestaat in het aanwenden van
magr en wijsheid tot de weldaadigfte oogmer-
ken, om enkel eigene eerzugt te voldoen. De
roem van cAREi. DEN XII. Koning van Zwee-
den, was het verderf zijns lands. Het mag
aangemerkt worden als een bijzonder en bui-
tengewoon geluk, wanneer de moed en be-
kwaamheden van oorlogzugtige Vorsten, een
voorwerp aantreffen , hun drift en verstand waar-
dig. Zo gelukkig was her lor van ousTAvus
VASA en Gus-TAvus ADor.p«us, beiden te regr
met den bijnaam van Groot vereerd; zodanig
was dar der Prinsen van Oranje, wier edele
loopbaan beflooren werd door willem DEN III.
Koning van Engeland. Maar misschien zou, bij
mangel van eene roemrijke zaake aan deeze
Vorsten, hunne natuurlijke zugr om uit re stee-
ken en een naam te maaken, eene min gun-
stige richting genomen hebben.

De oorlogen van GAREL OEN XII. waren
II 4 in
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in den oorfprong regtmaatig en eerlijk; maar
hij voerde dezelve verder dan het perk, waar
dezelve hadden moeten eindigen, en door
bedwelmende drift tot krijgsverrigtingen, ge-
bruikte hij dezelve tot voldoening van zijne
eigene neiging, en niet als een middel om
aanvallen af te weeren, of zijn land tegen de
onregtvaardige aanvallen zijner nabuuren te be-
veiligen. Hoe veel met de daad roemrijker
zou het geweest hebben , indien hij den loop
zijner overwinningen geëindigd, en rust ge-
geeven hadt aan zijn bloedend en uitgeput
volk! Tot den oorlog, in welken ousTAvus
DE 111. zich met de Rusfen inwikkelde, en
waar in hij zeker eene grootmoedigheid en per-
soonlijke onverschrokkenheid, welke in geener-
lei opzigt voor die zijner dapperste voorzaaten,
behoefde te wijken, ten toon spreidde, werd
hij getergd door de kunftenaarijen en de paal
en perk overschrijdende eifchen van de Noord-
fche Zdfsheerfching. Maar de proeve of ous»
TAvus, was het in zijn vermogen geweest, de
voldoening van zijn eigen eerzugt den voor-
lang niet gegeeven hebben boven de weezen»
lijke belangen zijns lands, is nooit ten vollen
genomen.

Een vrede tusfchen de Rusfen en de Turken
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werd onvermijdelijk gevolgd door eene fchik-
king tusfchen de Rusfen en Zweeden, bij wel-
ke de laatstgemdden zeker de grootste maate

van roem kreegen. Had Engeland in zijne
uitzigten volhard , de Koning van Zweeden zou
in verzoeking gekomen weezen om Verder te

gaan. De hcerlchende drift van GusTAvus, de
heimlijke voorkeuze, welke hij gaf aan het
bevorderen van eigen roem boven het welwee»
zen zijns Rijks, liet zich zien binnen het ver»
loop van weinig maanden naa den Vrede van
Wenfla; want toen wikkelde hij zich in tot

het maaken van kragtdaadige toebereidzelen tot

een inval in Frankryk, een bedrijf niet min
romanesk dan de tocht van GAREL DEN XII.
na Moscouw, om den Czaar te ontthroonen.
'Er. valt geen twijfel aan of GusTAvus DE 111.
zou, op de grenzen van Frankryk , al den
moed en standvastigheid van carel DE XII. te

Narva of te Bender, betoond hebben; maar
hoe zeer valt zulk een manhaftigheid, zelfs
dan wanneer ze gelukkig staagde , af, bij de
vergelijking met de wdbestuurde en vanpas ge-
maatigde krijgskunde en heldendapperheid van
een Vorst als HENDRIK DEN IV. van Frankryk,
die noch den Oorlog tegen Oostenryk langer
deedt duuren, dan de zekerheid van zijn kroon

H 5 ei-
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en rijk vorderde, noch eenige nieuwe plans
vormde, voor dat hij zich daar toe gedrongen
vondt door de onverzaadlijke eerzugt en de
rustlooze kunstenaarijen zijner magtige tegen-
standeren (*). Persoonlijke moed, schoon ag-
tingwaardig, is geene ongewoone hoedanigheid.
In het oog van gezonde zedekunde ontvangt
die deugd alleen een fchoonen luister, wan-
neer zij zich vertoont ten voorftande van eene
regtmaatige en eerlijke zaak. Deeze grondre-
gel moge te algemeen en te in 't oogloopend
weezen om herhaald te worden; dan hoe alge-
meen dezelve in bespiegeling mag zijn, is het
'er wijd en verre af dat dezelve zo algemeen
daadlijk gevolgd wordt, als het heil des mensch»
doms vordert. Het kan derhalven niet verkeerd
zijn, dien grondregel in te stampen, ais zich
de gelegenheid daar toe aanbiedt. Of dezelve,
bij den voortgang der belchaaving, een grouter
invloed zal krijgen op het menschlijk hart, en

(*) Ten tijde dat hij vermoord werd, hadt hij toede-
reidzels gemaakt , om in perloon tegen de Oostenrykers
te velde te trekken, en 'er is alle rede om te gelooven,
dat hij daar in ten hoofdoogmerke hadt niet alleen do
on?shangelijkheid van Frankryk; maar de regten van alle
andere van Europa, te hand'innven en te
verzekeren.
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de gezegende uitwerkzels in eene ruimer maate

toonen, dan tot nog toe, is een belangrijk stuk
van befpiegding.

Ongelukkig voor Zweeden was het geen Hen-

drik DE IV , maar een LooEWYK DE XIV, dien
GusTAvus ten voorwerp van zijn ijverzugt koos.
Met onastaatende drift na een schitterenden naam
onder de Mogenheden haakende, was hij ge->
woon, in 't bijweezen zijner Hovelingen , ver-
gelijkingen tusschen hem en dien Monarch te

maaken. Even ais deeze, wilde hij omringd
zijn met den glans der geleerdheid en der kun»
sten; hij benaarstigde zich, om in alles de
groote, de rijkloonende Vorst te weezen. Ge-
lijk zijn Oom van 's Moeders zijde, pREDERiic

DE GROOTE van Pruisfen, dong hij na de eer
om zo wel een Schrijver als een Krijgsheld te
weezen. Na den roem van CAREL DEN XII.
streevende, dreigde hij, even als deeze, zijn
land in onheil te dompelen. Aan Dichters,
Muzijkanten en Schilders betoonde hij groote
gunstblijken , en strekte over hun de befcher-
mende hand uit. Hij richtte geleerde maat»

schappijen op, en was een fchutsheer van ge-
leerdheid en weetenfchappen; doch dit alles
vloeide niet voort uit een zuiver verlangen
om die groote belangen des menschdoms te



bevorderen. Hij maakte de zodanigen, die hij
befchermde, de werktuigen van zijne trotsch-
heid en eerzugt. Zij waren, in de daad, wei-
nig meer dan de echos zijner wenfchen, en
dienden tot middelen om op het algemeen
heerfchend gevoelen te werken, en 't zelve
voor te bereiden tot eene berusting in de on-
derfcheide plans door hem gevormd, tot ver-
meerdering van zijne eigene grootheid, en de
voldoening van zijn' bovendrijvende hartstogt.
De aanmoediging, welke hij der fchoone kun»
sten schonk, fteunde op geenen anderen grond
dan van staatkundige inzigten, en zdfzoeken-
de beweegredenen. Zijn doei was het Zweed-
/ene Volk te verbaazen door vertooningen en
nieuwigheden; te verblinden door den glans
van zijne grootheid, en bezig te houden in het
bejag van vermaak; ten einde 't zelve af te

trekken van aanmerkingen te maaken op de staat-
kundige onderwerping en vernedering, voor
hun bereid. Hij wilde gaarne allen gevoel van
eer uitrooijen, ieder vonk van vrijheid uitdoo-
ven, op dat hij over eene kudde flaaven mogt
heerfchen. Wanneer de onpartijdige gefchied-
penne de veelvuldige kunstenaarijen zal boeken,
waar mede deeze Vorst, die, ongelukkig voor
zijn land , een man van vernuft was, alle zijne
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oogmerken zogt te bereiken, zullen wij ten

vollen overtuigd worden, dat hij een grooter
vijand des Zweedfchen Volks was dan GAREL
DE XII ; want CAREL liet in de zielen der Zwee-
den een geest ovep van volkshoogagting , en
eene voldoening fchenkende herdenking aan de
edele daaden hunner voorvaderen. Schoon door
hem tot de laagste ebbe van voorfpoed gebragt,
werden zij, tot een zugt na roem door zijnen
naam aangemoedigd. Zij waren moedig op
zodanig een Koning gehad te hebben , en ween-
den over diens naagedagtenis. Die van ousTA-

vus DE 111. wordt, ten deezen dage, niet ge-
zegend, dan door schilders, muzijkanten, too-
nedfpeders en bijzondere gunstelingen. Wat
de weetenfchappen betreft, was GusTAvus DE

111. zo verre van 'er eenigen weezeniijken steun
aan te verleenen, dat hij, in tegendeel, dezel-
ve verwaarloosde, indien niet veragtte. De
uitmuntende verzameling van voorwerpen tot
de Natuurlijke Historie behoorende, van LiN-

n.sus , liet men door een Engelschman koo-
pen, en na Engeland overvoeren (*). Vee-
Ie der handfchriften van den onvergelijklijken

(*) Dit Kabinet is in 't bezit van ?A>in2 EOWARU s.midt
N. D. die te Norwich woont.



kERGivi^NN , werden , bij mangel van aanmoedi-
ging in 'Zweeden, overgegeeven en in Duitsch-
land gedrukt.

Het zou geen ongepast onderwerp weezen
voor een wijsgecrige naspeuring, den voort'
gang der weetenfchappen, onder de regeering
van GusTAvus DEN III. na te gaan, en deezen
te vergelijken met de bevordering, welke de»
zelve ondervondt, geduurende den laatften tijd
van het Aristocratisch Regceiïngsftelzel, of lie-
ver het Stelzel eener begrensde Monarchij.
Zodanig eene vergelijking zou, naar alle waar»
schijnlijkheid, toonen, dat, noch de luister van
een Throon, noch de bescherming van een
Vorst noodig, of zelfs gunstig zijn voor .de
bevordering der weetenfchappen. Men zou
zien dat de kragcdaadigste bescherming der ge-
leerdheid die is, welke van her Algemeen ont-
leend wordt, en dat de weerenschappen, even
als de koophandel , altoos re flegter vaaren door
de rusfchenkomsc der Regeeringe. Zij hebben
veel gelijkheids mer de gevoelige plant, welke
inkrimpt, door het aanraaken zelfs van de zui-
verste en zagtfte hand; doch aan zichzelve
overgelaaten groeit, en zichzelve volkomen
omwikkelt.

Oppervlakkig eene vergelijking maakende
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tusfchen den staat der weetenfchappen onder de
regeering van GusTAvus DEN 111, en geduu-
rende de gemelde Ariftocratifche regeering,
vind ik geen Natuurkenner, die naast

mag gerangfchikt worden; geen Ddfstofkundi»
gen van zulk een onderfcheidende verdienste en
roem als LERGMANN ; geen Taal- en Oudheid»
kundigen gelijk aan den beroemden inRE ; geen
Wiskunstenaar, die gelijk staat met klingestier-

NA, den beroemden uitvinder der achromati»
fche verrekijkers; geen Scheikundige, die den
voorrang betwist aan wALLERius ; geen Genees-
heer gelijk ROSENSTEiN;noch zulk een vergevor-
derden in de Oosterfche Taaien als AURivELius.

Wanneer wij in aanmerking neemen hoeda-
nig de Zweedfche Adel was, vóór den tijd van
GUSTAVUS DEN 111, en hoedanig dezelve, zinr.3
diens regeering, geworden is, doet zich ter-

stond eene treffende ongelijkheid op. ousrA-

vus, fchoon zeker niet misdeeld van verstand,
hadt geene anderen omtrent zich, dan fmaak»
looze, onkundige en zwakke lieden. De ede-
len worden thans niet aangevuurd door den
geest van naijver, welke hun voortijds beziel»
de, en eene begeerte om ais mannen van in»
vloed zich in den raad te verwonen. Wei»
fprekenheid, met alle vereischte kundigheden.
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noodig om een goed Redenaar te worden, is
voor hun niet langer van eenige beduidenisfe,
Leviijtiging, om algemeene kundigheden te be-
komen, en den geest te verderen, is gestuit
door de Regeeringsgefleltenisfe van den jaare
1772, en, zo lang dezelve duurt, is het waar-
schijnlijk, dat wij van geene groote characters
onder den Zweedfchen Adel zullen hooren.
De voorige Raad, wij moeten het erkennen,
was bedorven, omkoopbaar, en gereed om
zich aan den hoogden bieder over te geeven;
dan nog zelfs te midden van die omkoopbaar-
beid, behieldt men een prikkel tot het verkrij-
gen van bekwaam- en kundigheden, die den
weg baanden om voordedig ondcfcheiden te
worden. Frankryk en Rusland kogten de
mannen van bekwaamheid in den Raad tot geen
geringen prijs; de anderen werden, als niets
waardig, over 't hoofd gezien.

Onder het Regentschap des Hertogs VAN

«UDERMANLAND viel 'er in de oogmerken en
het stelzel, met één woord, in den geest- des
Zweedfchen Rijksbestuurs eene volflaagene om-
keering voor. GusTAvus was de gezwoore
vijand der Franfche omwenteling, en stondt,
gelijk wij reeds vermeid hebben, op het punt
om de Zweedfche wapenen bij die der alge»
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weene Zamenfpanning tegen Frankryk te voe-
gen: was hij in leeven gebleeven, hij zou ten
minsten eenige Regimenten opgeofferd, en eeni-
ge miilioenen Rijksdaalers gevoegt hebben bij
de schuld , waar mede hij reeds het volk druk»
te. De Regent bleef onzijdig, kweekte eene
verbintenis met Frankryk aan, en beviijtigde
zich op de bezuiniging. Het gevolg daar van
was dat de Disconto van Zweeden op Ham-
burg , Riga en andere plaatzen , van vijf en
twintig tot tien ten honderd daalde. Deeze
onzijdigheid was gefchikt om aan de Zweeden
een gedeelte van dat Nationaal Character, 't
welk GusTAvus met zo veel moeite hadt zoe-
ken uit te rooijen, weder te geevcn; dat braaf
en eerlijk volk kreeg weder verlof om denk»
beelden van Vrijheid te koesteren, en het woord
Vrijheid te gebruiken, zonder aanstoot te gee-
ven. De Hertog VAN sudermanland bezat
het gezond oordeel om op de juiste waarde
een volk te fchatten, 't welk, ter verdeediging
van deszelfs vrijheid, op onderfcheide tijden,
zich tegen dwingelanden verzet hadt , en welks
gedrag in 'sLands zaaken, over 't geheel ge-
nomen, zodanig geweest was, als aan een ver-
licht volk voegde. Mannen van letteren en
geleerdheid begonnen de stem te verheffen, en

I. DEEL. I die
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die stem werd gehoord. Meerdere vrijheid
werd aan de drukpers geschonken. Ondanks
't geen GusTAvus DE 111. deswegen gedaan hadt ,
ftondt het den Schrijveren niet vrij stoffen van
eenen staatkundigen aart onbeschroomd te be-
handelen, en de waarheid onbewimpeld voor
te stellen. Deeze vrijheid was zeer merkbaar
in den boekhandel, die zeer aangemoedigd werd
en vermeerderd.

Daar is stegts een stuk waar in. men den
Hertog VAN SUOERMANLAND van zwakheid be-
schuldigd heeft, te weeten in het Mesmeris-
mus of het Dierlijk Magnetismus. Het geloof
daar in wordt door de meeste geleerden en
kundigen voor geen blijk van een gezond ver»
stand of van een verlicht brein gehouden. Ver»
schelde Perfoonen van aanzien ten Zweedfchen
Hove bragten eenigen tijd te Parys door, wan-
neer de begrippen en buitenfpoorigheden van
MESMER, aldaar sterk in zwang waren, en aller
aandagt trokken. De zodanigen, die in de
verborgenheden van MESMER werden ingewijd,
waren verpligt, aan hem ter toelaatinge , bon-
derd Louis dors te betaalen; en daar de zelf-
liefde noode erkent bedroogen te zijn, neig-
den zij om zich toe te geeven in de begoge-
lingen, tot zo hoogen prijs betaald; en poog»
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den niet alleen zichzelven in het geloof te

brengen, dat zij met de daad een dierbaare
schat van kundigheden hadden opgedaan; maar
zulks ook aan anderen diets te maaken. Van
hier de voort- en opgang deezer gewaande wee-
tenfchap, welke ik heb zien uitoefenen, én
die nergens een beter opgang maakte dan te

Stokholm.
Een zeker Officier, in Zweedfchen Krijgs-

dienst, wist de opmerking des Hofs zo zeer
te trekken, dat hij zijne bevordering verhaast-
te , met voor te geeven , dat hij bijzonder vat-

baar was voor de uitwerkzelen van het Dier-
lijk Magnetismus, door verrukkingenen flaap-
wandelingen. Als hij zich onder de handen
des Magnetifeerders bevondt, veinsde hij in
flaap te vallen, ontwaakte dan als uit voor-
zeggende droomen, en voorspelde toekomende
gebeurtenissen: onder andere zijn eigen dood,
welke voorvallen zou bij den eersten flag, in

welken hij zich ingewikkeld vondt. De ligt-
geloovige menigte, in wier tegenwoordigheid
hij deeze voorspelling deedt, betreurde 's Mans
harde lot. De Hovelingen kantten zich niet
aan tegen de bevorderingen in den krijgsdienst
of de gunstbetooningen des Hofs hem ver-
leend, van wegen het troostrijk denkbeeld, dat

I 2 hij
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hij flegts korten tijd zou leeven en hun niet
lang in den weg staan. Aan de zodanigen,
die hij het van zijn belang rekende te vleijen,
spelde hij alles goeds. Hij verzekerde den eer-
sten Staatsdienaar den Graaf sparre , dat hij,
zonder den dood te fmaaken , gelijk ELiAs , ten

hemel zou vaaren. Men zegt dat deeze Heer
zo gereed was om zulks te gelooven, dat hij
onverwijld befchikking maakte op zijne tijdlijke
belangen , en nimmer met zijn rijdtuig uitreedt,
zonder vooraf zijne gebeden op te zeggen, en
andere voorbereidingen te maaken; ten einde
hij op 't oogenblik, gereed mogt weezen om
de reis na den Hemel te aanvaarden. Ik wil
niet instaan voor de waarheid van dit verhaal;
maar dit is zeker, dat de verregaande ligtge-
loovigheid des Hofs in dit en andere stukken,
bedriegers aanzette om alle mogelijke kunde-
naarijen te pleegen. Een jong Officier, die
geen vrienden van rang of invloed hadt , door
wier tusfchenkomst hij bevordering kon ver-
hoopen, nam zijn toevlugt tot de volgende
list om den Regent te zijner begunstiging, en
het verhongert van zijn rang, te beweegen.
In het holste van den nagt ging hij na het Ko-
ninglijk Paleis Drottningholm, en bragt zich,
met een pistool, eene vrij zwaare wonde in
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den arm toe. Onmiddelijk naa het schot
schreeuwde hij moord! en verzekerde de toe-

schietende, en vervolgens anderen, dat hij na-
gezet geworden was door twee schelmen, die
hem aangezien hadden voor den Hertog VAN

«UDERMANLAND , dien zij om hals wilden bren-
gen. De Hertog, zeer getroffen door dit voor-
val, en met medelijden jegens dien ongeluk»
kigen vervuld , dien hij zich verbeeldde in zijne
plaats geleden te hebben, fchonk hem onmid-
delijk eene post in zijn eigen regiment. Het
bedrog naderhand ontdekt zijnde , werd de be»
drieger uit den krijgsdienst geweerd.

De tegenwoordige Koning van Zweeden heeft
een gedrag en zeden aangenomen, geheel over-
gesteld tegen die van zijn Oom , met wien hij
nooit in goede verstandhouding leefde. Ge»
duurende het geheele Regentschap geliet zich
de jonge Vorst als of hij van geene beduide-
nis in 't geheel was. Nooit verfcheen hij, uit
eigen beweeging voor het volk, en deedt geen
ding, zonder vooraf verlof van den Hertog te

vraagen; het fcheen als of hij zichzdven voor
niets hieidt , staande zijn minderjaarigheid; alleen
om den Regent het volle gewigt zijns gezags
te doen gevoelen , wanneer het tijdperk opdaagde
om 't zelve in volle uitgestrektheid te betonnen.

I 3 Mijns
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Mijns oordeels zijn de hoofdtrekken in het
character van deezen jongen Vorst, een zugt
om zelf te regeeren zonder Staatsdienaaren,
of eenige tusfchenkomst , die paaien kan zet-
ten aan zijn volstrekt gezag, gepaard met een
opregten wensch om teffens zo veel goeds te

doen, als hem mogelijk is, in den naauwen
kring van zijn vermogen en kunde. Onder den
invloed van twee Geestlijken, en vervuld met

een sterken afkeer van 't geen men met den
naam van de Nieuwe Wijsbegeerte bestempelt,
is hij zeer bijgdoovig geworden, en stelt daar
om alle hinderpaalen in den weg om den
voortgang der verlichting te belemmeren. Dee-
ze twee Geestlijken zijn de Bisfchop ELEooiNl
en de Bisschop m***. De eerstgemdde on-
derwees den Koning in den Godsdienst; hij
is een man van geen geleerdheid, maar van
een hoogmoediger» aart, en gereed om alles
aan zijn bijzonder belang dienstbaar te maaken.
De Lutherfche Godsdienst veraart, onder zijn
kerkbestuur, in de plegtigheden der Roomfche
Kerk. Het is, ingevolge van zijnen raad,
dat de Soldaaten last gekreegen hebben, om
op Goeden-vrijdag de trompen hunner snap-
haanen benedenwaards te draagen, en dat de
trommels ontspannen worden, even als te
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Rome, en andere landen waar men de Room-
fche kerkgebruiken, in dit opzigt volgt.

Bisschop m*** was, in zijne vroegere da-
gen, een vriend der Democratie. Hij maakte
zich eerst bekend door eene verhandeling, ten
voorstande van die Regeerwijze gefchreeven,
getijteld De Democratia Optimo Regimine (*).
Hij omhelsde den geestlijken stand enkel uit
belang, en werd vervolgens een allergrootst
ijveraar voor de verregaandste bijgeloovighe»
den: 't zij hij met de daad eene bekeereling
geworden is tot het geen hij eerst enkel ex
officio geloofde, of dat hij, 't geen eenigen
denken, het doet uit loutere geveinsdheid.
Eens heeft hij blijk gegeeven van zijn geest-
lijken ijver, en teffens zijn, eigen character
doen blijken, door de uitgave eener Verhan-
delinge over de Magt en Invloed des Duivels
op het Menschlijk Lichaam. Hij bewijst, in
dit werk, door eene blijkbaarheid, die, naar
zijn zeggen, tot de hoogte van een wiskunftig
betoog opklimt, niet alleen het bestaan des
Duivels , en diens werkingen op 's menfchen
ziel en lichaam; maar hij is zo gelukkig ge-
weest in zijne naspeuringen , dit onderwerp

Be-
(*) De Democratie de beste TLegeeringsvorm,
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betreffende , dat hij de verfchillende foor-
ten van Duivels onderscheidt, en de midde-
len opgeeft om dezelve te verdrijven. Hij
heeft ontdekt, dat de Diabolus Crinitus, of
de Haarige Duivel, kan verjaagd worden door
de plant, bekend onder den naam van /H»
pedricum quadriangulare , of Vierkant St.
Jans Kruid.

Daar is nog eene andere bijzonderheid, wel»
ke dienen kan om eenig licht te verspreiden
over den tegenwoordigen staat van de Gods»
dienstige Geestneiging in Zweeden. Tot aan
de regeering des laatstoverleden Konings hadt
'er eene plegtigheid plaats, die zo zeer aan»
liep tegen de vordering in kennisfe , als zij strij-
dig was met het gezonde verstand, om, bij de
plegtigheid des Doops, den Duivel uit het ten

Doop gebragte kind te bannen. Onder diens
regeering werd 'er iets, min aanftootlijks in
stede gesteld; doch, bij de geboorte van den
Zoon des tegenwoordigen Konings, is de oude
wijze van den Duivel te bannen, weder inge»
voerd, en werd de Duivel gelast het lichaam
van den tegenwoordigen Kroonprins te ver-
laaten.

De vrijheid der drukpersfe is, ten deezen
tijde, geheel vernietigd; het rijk der onkun-
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de en des bijgdoofs wint veld, en zal mis-
fchien welhaast zo onbegrensd heerfchen, en
dezelfde droeve duisternis voortbrengen, als
thans nog Spanje en Portugal bedekt, ous-
TAVUs DE 111. lag de vrijheid van de druk»
pers, terwijl hij dezelve openlijk aanmoedig-
de, in 'r. geheim, aan banden. Hij wilde aan»
gezien worden voor een wijsgeerig Vorst; en
fcheen de schrijvers niet te wederhouden in
't geen zij wilden gemeen maaken; doch zij
vonden zich blootgesteld aan veele onbekende
gevolgen, indien zij iets, het Hos niet be-
haagende, in 't licht zonden. Tegenwoor-
dig zijn 'er Boekkeurmeesters aangesteld, die
de werken verminken, of geheel doen agter»
blijven; en 't geen nog erger is, en onge-
hoord in eenig ander land, wanneer een Werk
door die Keurmeesters vrijheid gekreegen heeft
om in 't licht te treeden, kan de Koning
zulks vervolgens beletten. Een voorbeeld van
dien aart zag ik, staande mijn verblijf te Stok-
holm, ten opzigte van een Werk, getijteld,
Gedagten over de Herfielling der oude Mo-
narchij Zn Frankryk.

Naa het vermeiden deezer bijzonderheden,
valt het niet bezwaarlijk op te maaken hoe-
danig de staat der Weetenfchappen en Wijs-

I 5 de»
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begeerte is in een Land, waar de Regeering
dusdanige maatregels neemt. Het strijdige tus»
fchen Zweeden en Deenemarken, in dit opzigt,
wordt ten fterkften aangeduid door het getal
der Journaalen en andere Tijdfchriften 'sjaar-
lijks in die beide Rijken van de pers komende.
In Deenemarken telde ik 'er meer dan twintig;
doch in Zweeden kon ik, in de Hoofdstad, of
elders, geen meer dan twee vinden. De Tijd-
schriften in Deenemarken zijn vol van vrije
gedagten over allerlei onderwerpen. In Zwee-
den wordt de uitgave verhinderd, zonder eenige
reden in 't geheel te geeven , of onder de beu-
zelagtigfle voorwendzelen. Het Journaal, ge-
tijtel d Gedenkfchrifien van de Sociteit tot Be-
vordering der Kundigheden, allernuttigst voor
de Burgers Zn 'i algemeen, opgesteld en uit»
gegeeven door een Gezelfchap van Menfchen-
vrienden, 't geen zeer in den fmaak viel, werd
verboden door den Koning ,' en noch de Leden
van het Gezelfchap, noch de Uitgeevers, kon-
den ooit van de Koning eenige redegeeving,
wegens dit verbod , verwerven. ' Een ander
Journaal, onder den naam van Extraposten uit»
gegeeven, mogt niet vervolgen: om dat 'er
eene zamenfpraak in gestaan hadt tusfchen
LUTNER en den Duivel, en waar in de laatst-
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gemelde toonde een afgerigt redenkunstenaar te

zijn. In den jaare 1798 kwam 'er een Koning-
lijk bevelfchrift , dat 'er geene Tijdfchriften ,
hoe genaamd, zouden uitgegeeven worden,
dan met 'sKonings uitdruklijke toestemming.
De eenige twee werken van deeze foort, thans
in Zweeden uitkomende, zijn een Journaal der
Zweedfche Letterkunde, en eene Verzameling
van Mengelftoffen Plet eerstgemelde is
alleen eene Lijst van Zweedj'che Boeken, met
oordeelkundige aanmerkingen. De Gitgeever
is de lieer siLVERSTOLPE , een man van groote
geleerdheid, en van een zeer fpotagtigen aart.

Het tweede wordt in een zeer kiefchen stijl
gefchreeven, en behelst veele fchoone stukken
van Geleerdheid, fraaije Letteren, als mede
Wijegeerige Proeven, zeer vrij en ftout, voor
den tegenwoordigen tijd en omstandigheden, ge-
fchreeven. De voornaamste Schrijvers in dit
Journaal zijn de Heeren hersparre, LEOPOLD

en LEUNLERG. Het zou reeds, bij meer dan
eene gelegenheid, verbooden geweest zijn, in»
dien deeze drie Heeren ten Hove niet in groote
agting waren , en invloed hadden op de Boek»
beoordeelaaren.

(*) Lasning i blandade amnen.
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ZESDE HOOFDSTUK.

Aanmerkingen op de Academiën of Geleerde
Genootfchappen — Over die door LonEWYR DEN»

XIV. Zn Frankryk werden opgericht — Uitwer-
king van de Begrippen en befpiegelende Begin-
zels op het Lot der Volken — In hoe verre
Hei algemeen Gevoelen door Geleerde Maat-
fchappijen kan befiuurd worden, o/ dezelve
daar op kunnen invloeijen — De Academie
der Fraai je Letteren te Stokholm — Leden
van deeze Academie — De Zweedfche Acade-
W/s, of de Achttien; derzelver Werkzaamhe-
den, Prijzen enz. — Leden der Zweedfche
Academie — Verfiag van eenige Zweedfche
Dichters; onder welken gewaagd wordt van
den Heer TORILD, een Bewonderaar en Naa-
volger van ossiAN,

JL/e gewoonte om de Letterkunde en Wee»
tenfchappen te befchermen werd, in den aan-
vange der Zestiende Eeuwe , toen 'er eene hu»
welijksverbintenis tusfchen de Huizen van de
Medici en van Bourbon beftondt, uit Italië , in
Frankryk overgevoerd. Reeds vroeg, onder
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de regeering van LOOEWYR DEN XIV. zag men
de Academiën, tot aankweeking van Kunsten
en Weetenfchappen, oprichten , en edel begifti-
gen met een gddfons, zo wel als met voor-
regten en eere. De trotsch des Konings, de
eenige drijfveer zijnerrijklijkheid, werd in volle
ruimte voldaan: want niets kon de kruipende
vleijerij der Academisten evenaaren. Zij had-
den eens voor, een prijs op te hangen voor
de beste Verhandeling op de vraag, „ Welke„ van alle deugden zijner Majesteit eigen, hem„ het meest deedt uitmunten?" Dan Koning
LODEWYR, hoe verwaand ook, bezat gezond
verstands genoeg om dit laag bedrijf te voorko-
men. Maar deeze laagheid der Academisten was
niet onbestaanbaar met de trotschheid aan hun-
ne zijde. Zij vertoonden, in hun gedrag, een
zonderling mengzel van kruipen voor het Plof,
en van waanvolle zdfsaangdegenheid in hun
gedrag jegens hunne mede - onderdaanen. Ais
lid toegelaaten te worden in de Academiën, en
bijzonder in de groote Academie Francoife, was
thans een voorwerp der eerzugt. Wijsgeerte,
of misfchien liever, de naam van een Wijs-
geer te zijn, werd de mode. Weinigen wa-
ren geschikt om Staatsieden te weezen , of voor»
naame posten, als giften van de Kroon, te
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bekleeden; maar allen konden Geleerden en
Wijsgeeren worden, of althans zulks voorwen-
den. Wijsbegeerte met Letterkunde veree-
nigd, doch met menschlijke zwakheid door-
trokken, behaagde den hoogmoed, bevredigde
teleurstelling, en, zomtijds als een middel ter

berispinge gebezigd, wist wraakzugt 'er vol-
doening door te vinden. Het getal der Wijs-
geeren vermeerderde van dag tot dag. Die
Wijsbegeerte, welke onder verfcheidene ge-
daantens, en langs verfchillende wegen, eenigen
tijd invloed verkreegen hadt op de raadflagen
des rijks, nam in 't einde het stuur van de
Franfche Monarchij in handen, en dus werkte
de dwaasheid van LODEWYK DEN XIV, in 't
verborgen, mede tot den val der Bourbons.

Niets in de daad is weetenswaardiger uit een
wijsgeerig, niets belangrijker uit een staatkun-
dig oogpunt befchouwd, dan na te gaan den
wederzijdfchen invloed van gebeurtenisfen op
begrippen, en van begrippen op gebeurtenis»
fen. Derzelver werking en wederwerking op
elkander, de maat en wijze op welke de on»
derfcheide stellingen en gewoonte van denken
het gedrag van bijzondere perfoonen aandoet,
is onmogelijk te bepaalen, en zou, zulks mo-
gelijk zijnde, der moeite van nafpeuren niet



waardig weezen ; maar het verband tusfchen het
heerfchend gevoelen, en het lot der Volken,
gaat vast, en is onzer nafpeuringe waardig. In
alle eeuwen, in alle landen, wordt 'er eene
zekere voorkeuze gegeeven aan eenige bijzon»
dere studie, welke niet alleen, meer of min,
andere najaagingen verbant; doch, in zeker op»
zigt, zich bemoeit met, en in eenige gevallen
zich meester maakt van het Staatsbestuur. In
de vroegste tijdperken der maatfchappije vindt
men de zielen der menfchen verlaagd door de
lompste bijgdoovigheid. De grootste belangen
der wilde en woeste volken worden gehand-
haafd door Bezweerders , Obi- mannen (*),
Tovenaars (f) en Wichdaars. Zelfs naa dat
de volken eenigermaate vorderingen in be-
schaafdheid gemaakt hebben, zijn de begaafd»
heden van voorspellingen te doen, naar de al»
gemeene waardeering , onder de nuttigde en
edelste gerekend ; en in elk rijk of gemeene-
best, tot hier toe opgericht, is 'er ten min-
sten, op eenig tijdperk eene verbintenis tus»

fchen Kerk en Staat geweest. Bij het doen

(*) Gelijk onder de Indiaanen in America.
(1) Zo als in Africa, en onder de Africaanfche 81.1a.

ven in de West - Indien,
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der eerste fchreeden tot de Weetenfchappen,
vermaakten zich de menfchen met de voor-
wendselen van natuurlijke toverkunde en de
voorzeggingen der ftarrewichelaarij. De Gods-
dienst is , in den algemeenen loop der mensch»
lijke zaaken, uit de handen des bijgdoofs ge-
nomen, en voorspelling is verklaard door de
beginzden der bovennatuurkunde, en aan de
regelen der redeneerkunde onderworpen. De
Veda is verklaard door bovennatuurkundige Bra-
mmen, en de Koran door Mahometaanfche
Leeraaren, niet min fcbrander en oordeelkun-
dig. De leerstellingen der Manieheen en Gnos-
Men, zo wel als die van PLATO , kreegen van
vroeg af invloed op de geloofsbelijdenis der
Christenen, ARISTOTELES en andere Wijsgee-
ren dienden den School geleerden tot gidfen;
de Schoolgeleerden gingen de Kerk voor, en
de Kerk, vijftien honderd jaaren geleden, den
Staat, en in veele gevallen de beweegingen
der legerbenden. Magtige Vorsten doodden of
verbanden Nestoriaanen , Ariaanen, Albigen-
/en, Waldenfen, Fooien, Hugenooten en Pres-
bijteriaanen. Het Protestantfche en het Catho»
lijke Geloof verdeelden Europa; en de gefchil-
len over vrijheid en noodzaaklijkheid onder de
Protestanten zelve, werden met bloed bevlekt.
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!n de dagen van RoscELiNus en ANELARD meng-
den zich de Vorften in het gefchil tusfchen
Nominalisten en Realisten; een twist nog niet
oeflist. De geneeskundige wereld was, ten
eenigen dage verdeeld tusfchen de leerlingen
van GALENUS en PARAGELSUS. Die van de twee
cerstgemelden vorderden, uit kragte van den
trots der bezittinge, steeds een uitstuitend regt
om bij 't algemeen gehoord te worden , en ver-
wierven van het Hof van Parys een verbod tegen
de laateren, fchoon dit, gelijk andere befluiten ,
met den tijd, voort algemeen denkbeeld, moest
wijken. Het fchijnt, in den eersten opflage,
vreemd; doch niets gaat ondertusfchen vaster,
dan dat de zaak der volken, gelijk wij zo even
in 't geval van Frankryk gezien hebben, onder
den invloed staat van inrichtingen voor de beoe-
fening der Wiskunde en Fraaije Letteren.

Wie immer agt geeft op het gewoone uit-
werkzel van Letterkunde en Weetenfchap om
den geest der Vrijheid te doen opwaaken, door
een geest van vrij onderzoek aller onderwer-
pen op te wekken, door de gedagtenis te be»
waaren van de oude Gemeenebesten, door het
begrip van regt en onregt te verleevendigen ,
en de waardigheid der menschlijke natuure te

handhaaven , zal veelligt het invoeren van kun-
I. DEEL. X sten
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sten en weetenfchappen , in oppermagtige staats-
bestuuren, aanmerken als eene staatkundige on-
bestaanbaarheid; of het moest 's Vorsten oo?»
merk weezen het lot des Volks te verbeteren ,
en 't zelve allengskens op te voeren om deel
te hebben in de staatkundige magt, naar ge»
lange het in kennis gevorderd is. Zulks was ,
misfchien, het oogmerk van PETER DEN groo-
TEN, Czaar van Moscovie, toen hij de kunsten
en weetenfchappen in zijn wijduitgestrekt on»
befchaafd rijksgebied invoerde; een oogmerk,
't geen hij waarfchijnlijk in zijn veel bevatten»
den geest begreep, dat hij zelve, of zijne op-
volgers, zou kunnen volvoeren. Het was ze-
ker een zonderling fchouwfpd te zien , dat de
Vorst stokslagen uitdeelde aan zijne hovelingen,
en ten zelfden tijde zijne onderdaanen uitnoo»
digde om met hem in den tempel der Zang-
godinnen en van Apollo te treeden. Maar
wat zullen wij zeggen van EREDERiK DEN 11,
Koning van Pruisfen, daar hij de Franfche
letterkunde en zeden voorstaat, de wijsbegeerte,
en zelfs het ongeloof, de hand boven 't hoofd
houdt? Wat van Keizer rosEPnus DEN 11,
daar hij de godsdienstige instellingen omkeert,
en vrij onderzoek met de eene hand bevordert,
terwijl hij met de andere de voorregten zijner
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ZWEEDEN. -4?
•nderdaanen wegneemt? Het in 't oogloöpend
beduit is, dat deeze, en andere oppermagtigs
Vorsten, of in den grond geene opregte vrien-
den van de voortplanting der verlichting wa»
ren, of dat zij de staatkundige gevolgen van
dezelve niet vooruitzagen. Niets doet zich on-
gerijmder en gedrochtlijker op, dan te zien dat
GusTAvus DE 11. het eene jaar de voorregten
des Zweedfchen Volks met voeten trappende , in
het volgende, Academiën stichtte; doch bij een
nader inzien van het gedrag des Zweedfchen
Konings zullen wij bevinden , dat het ten min»
ften zo onbestaanbaar niet was als dat der twee
evengemelde Duitfche Vorsten. Zijn zugt tot
volstrekte oppermagt was weezenlijk, zijn ijver
voor de geleerdheid en weetenfchappen ge-
maakt, onnatuurlijk en begrensd. Zijn gedrag
was niet ongelijk aan de klugt, die eATNARiNA
DE 11. fpeelde, wanneer zij last gaf, dat het
lijk van PETER DEN 111. Keizer van
in 't openbaar, op eene plaats van het paleis,
zou ten toon gelegd worden; ten einde ge»
neeskundigen, en anderen, het zouden kunnen
befchouwen ; terwijl 'er, op de onderfcheidene
toegangen, wagts geplaatst waren, om elk, dis
de nieuwsgierigheid of stoutheid hadt om te
naderen, weg te drijven»

K 2 Men



Men heeft, ten aanziene van de Academiën,
opgemerkt, dat dezelve alleen zo lang van nut
zijn, als de aanmoediging, welke zij verfchaf-
fen, noodig is, ter bewaaring en bevordering
der weetenfchappen. In tijden van onkunde, en
vol van heerfchend vooroordeel, beweert men,
dat dusdanige maatfchappijen nuttig zijn , als een
flagboom om kwakzalvers en andere bedriegers
te weeren, en een rechtmaatigen invloed op en
gezag te bewaaren over het algemeen begrip.
Maar die invloed, en dat gezag, is eigenlijk ds
zaak, die te duchten staat. Staatsbestuuren be-
heerfchen de Academiën, en de Academiën het
Volk, en dus buigen zich de weetenfchappen
onder den fchepter der opperheerfchappije , en
zijn dezelve gehoorzaam aan dien wenk, dan
volgen zij den weg en zeden der Hoven. Zij
worden gesteld op praal en vertooning , en meer
begeerig om haare maatfchappij te verderen met
lieden van rang, en met tijtels pronkende, dan
met mannen van verstand en geleerdheid. Een
opmerkelijk voorbeeld van deeze overhelling
hoorde ik, dat gezien werd, bij de heugenis
van het nog leevend gestacht , wanneer de Voor-
zitter van eene beroemde Sociëteit in Europa,
voor zich , in plaats van een stoel, een tnroon
hadt opgericht, met zitplaatzen een weinig

143 REIZEN DOOR



laager om zich heenen, voor vreemde afgezan-
ten,en andere perfoonen van grootenrang, deeze
aan zijne regter, geene aan zijne flinke hand.

De Academie der Fraaije Letteren te Stok-
holm, geen ander fonds hebbende tot de prij-
zen, dan de edelmoedigheid der Koninginne-
weduwe, derzelver ftichteresfe, zou, bij haaren
dood, ontbonden geworden zijn, indien haar
Zoon GusTAvus DE 111. die Academie niet on-
der zijne befcherming genomen hadt. Hij voor-
zag niet alleen de Academie met een fonds
tot de uitdeeling van verfcheide prijzen alle
jaaren ; maar ook met jaargelden voor verfchei-
de van derzelver leden. De Koning breidde
de grenzen van deeze Academie uit tot vreem-
de Letterkunde, Egyptifche, Griekfche en As»
?neZnZene oudheden, de Blazoenkunde, en het
oppertoezigt over medailles, opfchriften en alle
openbaare gedenkstukken in het Koningrijk.

Het getal der leden is op vijftig bepaald,
zestien vreemden, veertien leden van eer, en
twaalf gewoone leden; de laatstgemelde zijn
mannen van Letteren. In de eerstgemeide
kiasfe vind ik de naamen van den Cardinaal
DE LERNIS, Franfche Afgezant te Rome vóór
en op den tijd der Franfche Omwenteling, in
den jaare 1789 en 1790; den Hertog VAN

K 2 Ni»
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NIVERNOIS ; p. F. suhm , die onlangs eene groots
verzameling van Scandinavifche Oudheden, in
't Latyn, heeft uitgegeeven, en de Heer PAL-

LAS, voorheen Hoogleeraar aan de Keizerlijke
Academie te Petersburg. — Onder de leden
van eer treft men aan den Graaf FREDERiK

SPARRE, Kanselier des Rijks; deeze is dezelfde
Heer, van wien ik vermeld heb, dat hij ge-
loofde, even als elias, ten hemd te zullen
worden opgenomen; eene bijzonderheid, welke
dient om zijn verstand en oordeel in geen
gunstig licht te zetten. Hij strekte ten doel
van geen flegt, fchoon enkel grappig, punt»
dicht, in vier Zweedfohe dichtregelen. Daar
is eene logie in het Opera -huis, bekend on-
der den naam CEil de bceuf, of Osfen - oog , waar
in de Graaf SPARRE zomwijlen zat. Hier «ver
loopt het puntdicht op deezen zin, „ Wiskun-
„ digen hebben het voor een grondstelling„ aangenomen, dat het geheel grooter is dan„ een gedeelte; maar Graaf SPARRE, in een„ Osfen ■ oog zittende , bewijst dat een gedeelte„ grooter kan zijn, dan het geheel." Zijne
Excellentie Graaf oxenstierna, Raadsheer,
eerste Staatsdienaar enz,. , bekend in de jaarboe-
ken der Noordfche Letterkunde, door zijn Lof»
dicht op GUSTAVUS DEN 111, een Ode op de
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Hoop, en een Dichtflnk getijteld Skörden,
(de Oogst), twee stukken van veel verdien-
sten; Roxana een Blijspel, en verfcheide an-
dere kleine stukjes; zijne Excellentie Graaf
DUBEN, Raadsheer, Staatsdienaar en Comman-
dant van de Seraphyne-orde, zich onderfchd-
dende door zijne bedreevenheid in de fchilder-,
penning- en blazoenkunde; Dr. von TROiL,
Aartsbisfchop van Upfal, fchrijver van eene Reis
na Tsland, (de vogelbefchrijvers hebben, om
hem te vereeren, een vogel naar zijn naam ge-
noemd Uria troiliy, de Baron LE^uvunAv ;
de Baron ALOERERANTZ; de Heer MAT. BEN»

ZELSTIERNA.; de Baron M. RAMEE, een zeer
rijk landeigenaar en een liefhebber van Fraaije
Letteren; de GraafN. GYLENSTOLPE; de Graaf
c. GYLLEMBORG ,Ridder van de Poolstar ; hij ver-
vaardigde een vrij draaglijk Heldendicht, getij-
teid Taget ofver Balt (de Tocht over de Belt)
door CAREL DEN X, een boekdeeltje Fabelen,
waar onder eenige van verdiensten, en Dicht-
stukken, het uitsteekendst is de Jaargetijden;
de Heer sTEENPiPER, die tacitus vertolkt
heeft, een man van groote bekwaamheden; en
Dr. OLAVE celsius , Bisfchop van Lund, fchrij-
ver der Gefchiedenis van GusTAvus VASA, en
van diens Zoon ERic DEN XIV.

K 4 De
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De gewoone Leden deezer Academie zijn»
de Heer LiLLiE STRALE, wel bedreeven in de
Engelfche en Franfche Letterkunde; de Heer
BOLiN, fchrijver eener Historie des Zweedfchen
Volks tot de regeering van GusTAvus vasa;
de Heer ELDERS , een Dichter ; de Heer schoen-

BERG, Gefchiedlchrijver des Rijks; de Heer
MELANDERniELM , een Wiskundige; de Heer
RosENSTEiN, voorheen Leermeester des Ko»
nings en Secretaris van de Zweedfche Acade-
mie; de Heer B. FERNER, Onderwijzer van
GUSTAVUS DEN 111. toen hij Kroonprins was;
de Heer ronN van ANGERSTROEM, fchrijver
van een Gids tot de Mijnen voor de reizigers,
(hij heeft thans de Weetenfchappen veriaaten,
en houdt zich geheel en al met de Landbouw
bezig); de Heer c. r. STRAND, Bewaarder der
Archiven des Koningrijks; de Heer G. ALDER»

BETN, Oudheidkundige des Rijks, en steeds
aanblijvende Secretaris van de Academie der
Fraaije Letteren; £hij gaf een en ander den»
dig Treurfpel in 't licht;) de Heer a. F. Ris»

TEL, geweezen Boekbewaarder van zijne Ma-
jesteit, een Dichter, en Verlader van verfchei-
de aanfpraaken uit Sallustius ; de Heer i. h.

LINDEN, Hoogleeraar in de Gefchiedkunde; de
Heer i. muRRBERG, Leermeester in de catha»
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draale fchool te Stokholm, en een fraaij Ge-
schiedschrijver, (hij ftelde een verhaal op van
christiaans verblijf te Stokholm, in den jaare
1520); de Heer L «ALLENBERG, Gefchied»
fchrijver des Rijks; de Heer e. r. NORi'iN,
Deken en Gefchiedfchrijver van de Koninglijke
Orders, hij heeft, in de Gedenkschriften der
Academie, de Leevens der Dooriugtige Zwee-
den befchreeven ; de Heer F. j. NEiKTER , Hoog»
leeraar in de Wdfpreekenheid te Upfal; de
Heer PORTNAN, Hoogleeraar in de Wellpree-
kenheid op de Univerfiteit van Abo; de fleer
everhand , Hoogleeraar in de Oosterfche taaien.

De inrichtingen van deeze Academie zijn
bijkans dezelfde als die der Opfchriften en
Fraaije Letteren te Parys. De nieuwe Aca-
demie te Stokholm tot aankweeking der Zweed-
/ene Taaie is desgelijks, ten naasten bij, ge-
vormd naar het plan van de Academie Fran-
coife, uitgenomen dat de Zweedfche Academie
achttien in stede van veertig Leden telt. De
Zweedfche Academie, of, gelijk dezelve bij ver-
korting genoemd wordt, de Achttien, werd, ten

jaare 1788, door GusTAvus DEN 111. opgericht.
Van deeze Academie mag men, in 't alge-
meen, zeggen, dat dezelve in stede van te zoe-
ken, gezogt wordt, en in stede van vernuften

K 5 door
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door de natuur gevormd, aan te moedigen',
ten doel heeft dezelve te fcheppen; en zeker
men moet bekennen, dat het een hooger doel
is iets van niets te maaken, dan een werk
naa dat het begonnen is, te voltooijen. De-
zelve, 't is waar, hangt prijzen op; doch het
is noodig- bij eenige leden in gunst te staan,
om een prijs te behaalen. De verdiensten van
een opstel alleen is niet genoeg om gelukkig
te staagen, veel vermogende aanbevelingen, en
een goed beleid , worden 'er toe vereischt. De
leden van de Academie weeten vooraf wie den
prijs zal strijken: dewijl die zaak geheel van
hun wil en welbehaagen afhangt. Zelfs ke-
nen zij de hand aan den begunstigden dinger
na den prijs, en houden met hem briefwisfe-
ling over het onderwerp. Het is min het oor-
deel, dan de toegenegenheid der Academie,
welke de beflisfende uitfpraak doet. Boven al
moet hij, die na den prijs staat, zich wagten
om iets te laaten uitlekken van den tijd, tot

het opstellen zijner verhanddinge besteed. Een
fchrijver, aan wien de Academie den eerden
prijs hadt toegelegd, was bedagtloos genoeg
om in een gezdfchap te zeggen, dat hij zijne
verhandeling, in minder dan acht dagen, vol-
tooijd hadt: het gevolg was, dat hij de eer,
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anderzins zeker door hem verkreegen, moest

derven. Geduurende mijn verblijf te Stokholm
werd de eerprijs toegeweezen aan een opstel,
getijtdd „ Een Dichtftuk aan Melpomene, of
„ over de Toneelpoëzij," behelzende eenige
dgemeene bekende waarneemingen, uitgedrukt
in hoogkiinkende bewoordingen, en in den lof
van eenige Tooneelftukken uitweidende. Onder
de gepreezene werd geen een Hoogduitsch stuk
vermeld, zelfs bleef Emilia Galotti ongenoemd.
Ik stond zeer verwonderd, dat 'er geen woord
van LESSING in voorkwam, een naam, die be»
zwaarlijk, ten aanziene van dat onderwerp, on»
gepreezen kon blijven. Maar die verborgen-
beid werd mij naderhand opgeklaard. Men
onderrichte mij, dat bij de Zweedfche Aca-
demisten, de Hoogduitfche Letterkunde in die-
pe veragting was; en dat daar voor agting
te hebben, en 'er voor uit te komen, de ze»
kere weg was om ondank te bdoopen. In
de daad men zou, ten opzigte van die Zweed-
/ene Wijzen kunnen zeggen, 't geen RoussEAu
den Academisten te Parys toevoegde; „ Vol»

~ gens uwe eigene verbeelding geeft gij les-„ fen aan, en vormt den fmaak van geheel„ Frankryk; doch drie vierde gedeelte des„ F>Hn/ene» Volks weet zelfs niet dat gij be-

155ZWEEDEN.



„ staat:" want zij fchijnen door denzelfden
geest van waanwijsheid gedreeven te worden.
Zij verbeelden zich, dat hunne partijdigheid
onopgemerkt blijft; en dat hunne oordeelvel-
lingen, uit kragt van het gewigt hunner naa»
men, voor gangbaare munt, zullen aangeno-
men worden. Dit is waarfchijnlijk maar al te

veel het geval; nogthans ben ik wel verze-
kerd, dat het den Zweeden tot geene geringe
eer strekt, dat stukken, door de Academie ver-
worpen , egter dikwijls geleezen en goedge-
keurd worden door de Landgenooten dier waan»
volle keurmeesteren.

De leden van de Zweedfche Academie zijn.
Graaf oxENSTiERNA, reeds vermeld onder de
leden van de Academie der Fraai je Letteren;
de Graaf OEAss fleming ; wanneer deeze onder
de leden der Academie zitting nam, merkte
een fpotboef op, dat derzelver getal nu juist
170 was. Op de vraage, hoe zo? om dat,

was het antwoord, wanneer men een o aan
het getal van 17 toevoegt, zulks 170 maakt.

o. j. I.EOPOLD, de voLTAiRE van Zweeden.
Hij heeft veele stukken gefchreeven , en alle zijn
't stukken van groote verdiensten. Zijn beste
werk is zijn Treurspel van O/en. Hij is niet
onbedreeven in verschelde takken van Letter-
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kunde. In het vak der Fraaije Letteren be»
toont hij zich een alleenheerfcher, en zijne
loffpraaken en zijne berispingen loopen in de
verste uitersten, LEOPOLD is tegenwoordig Se-
cretaris bij zijne Majesteit en Boekbewaarder.

De Heer BLOM, een Raadsheer van Stok-
Ho/«, die, door gunst van den Heer LEOPOLD,
den tweeden prijs verkreeg. Te dier gelegen-
heid kwam 'er in 't Zweedsch een dichtstuk
uit, onder deezen tijtel; „ Een Brief in Ver-
„ zen aan de zodanigen, die na een onsterflij»„ ken Naam dingen."

NILS sjöberg, die verschelde keeren bij de
Academie den eerprijs wegdroeg.

NILS VON ROSENSTEIN , ALDERLETU en MURR-
BERG: alle drie tot de Academie der Fraaije
Letteren behoorende.

Doctor von wiNGARD, Bisschop van Gothen-
burg. Deeze Bisschop staar bekend voor een
zeer welfpreekend en hartroerend Prediker.
Zijne lijkreden over de Koningin-weduwe, en
zijn redenvoering, bij het openen van den
Rijksdag ten jaare 1786, worden nog met veel
lofs vermeld.

De Heer LOLETn, een der werkzaamste be-
stuurders van her Tooneel. De Heer EDEL»

XRANZ , maaker van een Treurzang op den dood
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van de Koningin »weduwe, Moeder van Gus»
TAvus DEN 111 , die hem met eene plaats in de
Academie beloonde; een liefhebber van de
Natuurkunde; hij gaf het plan van een Tele-
graaph in Zweeden.

De Heer NORoiN, boven vermeld; de Heer
BILVERSTOLPE, die meer dan eenmaal den prijs
der welfpreekenheid en dichtkunde bij de Aca-
demie behaalde; de Heer RAMLL, het rijke lid
van de Academie der Fraaije Letteren, reeds
genoemd: de Heer LENNLERG, een Geestiijke,
die herhaalde keeren den prijs won, een na-
Volger van den Franfchen Dichter thomas,
zijne denkbeelden zijn onnatuurlijk, vergezogt,
zijn stijl is zwellende en winderig; de Heer
TiNGSTAoius, Hoogleeraar te Upfal, 'm het
Noorden beroemd, van wegen zijne overzet-

ting der Pfolmen, van Jobs Boek, en andere
dichterlijke gedeeltens der Schriftuure ; de Heer
GYLLENSTOLPE , die man heeft niets gefchree-
ven, en men zegt gemeenlijk in Stokholm, dat
het om deeze reden is, dat de Zweedfche Aca»
demisten, uit dankbaarheid, hem onder hun
getal hebben aangenomen.

Behalven de Dichters, die Leden zijn der
Zweedfche Academie, of die ter bevordering
der taalkunde , oudheden, of letterbegaafdheden
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in 't algemeen, zijn 'er verfcheide anderen, van
meer beroemdheids of meer in den fmaak der
Zweeden vallende, dan veelen der Poëafche
Academisten, of liever Academifche Poëten.
Des Heeren LiDNER's dichtftuk op den dood
der Gravinne VAN SPASARA, die haar kind uit
de vlammen poogden te redden, en dat op het
Laatste Oordeel, vloeijen beide over van ver-
heevene denkbeelden, en zieltreffende gevoe-
lens. De.Heer TORILD heeft een dichtftuk
vervaardigd over de Driften, waar in hij eene
dep ek ennis van het menschlijk hart ten toon

spreidt, zo wel als eene fijne en leevendige
verbeelding; nogthans komt het, mijns oor-
deels, niet in vergelijking met de Ode van den
Engelfchen Dichter eoLLiNS, waar in men de
keurigste waarneemingen op 't menschlijk hart
en de ziel aantreft, in allerlei standen van aan-
doening, voorgedraagen met trekken vol -van
de verrukkendste nieuwigheid. Schoon de naam
van COLLINS, in zijn eigen land, met hoogag-
ting en goedkeuring vermeld wordt, is nog-
thans zijn roem aldaar, voor zo verre ik heb
kunnen ontdekken, veel minder dan hij ver-
dient, en ongetwijfeld, ten eenigen dage, aan
zijne verdiensten zal toegekend worden. Zijn
dichtftuk op de dood van TnoMsoN mag aan-

159ZWEEDEN.



gemerkt worden als het fraaijfte stuk van oor»
deelkunde, en de gevoelvolste en tederste lijk-
zang ooit door den eenen Dichter op den ander
gezongen, coLLiNS, verre verheeven boven
dien naijver en nijd, welke de zielen der min-
dere Engelfche Dichteren bevlekt, en waar van
zelfs POPE , die groote dichter, in geenen deele
vrij is, voelde wat hij fchreef, en betoonde
zich teffens een braaf en groot man, en een
hartroerend en verheeven dichter. —— Maar ik
wijk af van Scandinavië, ik keer derwaards
weder. De Heer TORiLD steekt niet meer uit
door zijne dichtwerken, dan door zijne tot

geestdrijvens toe opklimmende bewondering van
ossiAN. Alle dichtftukken, niet in den stijl van
ossiAN , veragt hij ten diepste. Naa deeze waar»
neeming is het noodioos te vermelden , dat zij»
ne eigene dichtwerken zeer veel in diens stijl
gefchreeven zijn. Niets is natuurlijker voor
een Scandinavier dan eene partijdige voorkeuze
te geeven aan ossiAN ; de dapperheid, de deug-
den, de uitgestrekte magt en heerfchappij hun-
ner Prinfen, worden in de zangen van dien
Dichter vereeuwigd.
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ZEVENDE HOOFDSTUK.

As Academie der Weetenfchappen ie Stok-
holm — De Klasfen waar in dezelve verdeeld
is — Eenige Aanmerkingen over de Verdeeling
en Schikking der Weetenfchappen — Het heer-
fchend misbruik Zn het toelaaten van onge-
fchikte Perfoonen tot Leden van Geleerde Ce»
nootfchappen — Een Lijst van de Leden van
de Academie der Weetenfchappen ie Stokholm,
met waarneemingen over hunne Schriften, en
letterkundig Character -»- De Academie der
Weetenfchappen te Gpfal ; de Koninglijke Socië-
teit der Weetenfchappen en Fraaije Letteren
te Gothenburg; de Sociëteit te Lund, en an-
dere Sociëteiten of Academiën, Verzameling
van Modellen en Werktuigen te Stokholm --Gefchiktheid der Zweeden tot Kunfien en Wes<
tenfchappen — Hun Volks-character.

JLle Koninglijke Academie der Weetenfchap-
pen te Stokholm, werd, in den jaare 1739, ge-
grondvest. Dezelve bestaat uit honderd leden,
Zweedfche Inboordingen , en een groot aantal
buitenleden van onderfcheide Volken. De Ge-

I, DEEL. L denk-
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denkfchriften worden , om de drie maanden, uit-
gegeeven in het Zweedsch. Alle halfjaaren
heeft men een nieuwen Voorzitter. 'Er zijn
twee steeds aanblijvende Secretarisfen ; geen
leden van eer, of enkel leden in naam, en voorts

nutloos. Het eenige Fonds van deeze Acade-
mie ontstaat uit de voordeden fpruitende uit
de monopolie van Almanachen, die ten jaare
1800 twee duizend Rijksdaalders beliepen. Plet
Obfervatium en het Kabinet van Natuurlijke
Historie, met het huis daar toe gefchikt, be»
hooren aan de Academie. De voorgaande Op-
zigter van het Kabinet, de lieer SPARMAN is
van die post verwijderd, en dezelve opge-
draagen aan Dr. QUENZEL, een jong Heer vol
onvermoeiden ijver, aan wien de Academie de
nieuwe orde verfchuldigd is, waar in het Ka»
binet thans gevonden wordt, terwijl het voor-
heen in de uiterste verwarring lag. Dr. QUEN-
ZEL heeft groote vorderingen in de Natuurlijke
Historie gemaakt, en de Academie zou geen
gefchikter persoon tot die post hebben kunnen
kiezen.

De Academie werd, ten jaare 1799, in zeven
onderfcheidene Klasfen verdeeld, en een zeker
aantal leden aan elk derzdven toegevoegd. Dee-
ze verdeeling der Weetenfchappen was, in de
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daad, een zwaar proefstuk van de bekwaamheden
derAcademisten. Om zulk eene verdeding, met
eene wijsgeerige naauwkeurigheid, te doen, zou
het noodig geweest zijn, of de gedacht-lijst
van alle Weetenfchappen, en de daar aan beant-
woordende Kunsten , af te leiden van den oor-
sprong der algemeene beginzoden van 's Men»
fchen geest; of dat men, langs eenigen ande-
ren weg, eene algemeene, fchoon naauwkeu»
rige, rangfchikking maakte van de onderfchei»
dene voorwerpen van waarheid en kennisfe.

De grooteLord bacon vormde, in zijn Boek
getijteld De Augmentio Scientiarum, een plan
van alle Kunsten en Weetenlchappen, voor
welken de mensch vatbaar is, door dezelve
i'huis te brengen tot de hoofdvermogens der
ziele; geheugenis, oordeel, en verbeelding.
Dit plan is meest altoos gevolgd, door alle
schrijvers naa hem, zelfs door de fchrijvers van
de Franfche Encyclopedie. Doch deeze Plee-
ren hebben, met zeer veel opregtheids en oor-
deels, verklaard, dat zij zich grootlijks verle-
gen vonden in de schikking hunner onderwer-
pen, in evenredigheid met de ruimte, toege-
staan aan eene willekeurige keuze: naardemaal
de onderscheidene takken van kundigheden kon-
den gebragt worden of tot de weezens, welke
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lij ten voorwerpe hebben; of tot de onder-
fcheidene bekwaamheden der ziele. Zwaarig-
heden drukten deeze beide plans. Plet eerste
wikkelt ons in een onuitkomdijken doolhof,
niet alleen van geflachten en foorten , en deeze
zijn ook het werk van 'smenfchen geest; maar
van enkele voorwerpen, welke met geene
naauwkeurigheid kunnen gebragt worden tot

eenige klasfe of onderlinge overeenkomst: de
laatste behelst die ruimte van willekeurige ver-
kiezing, door de Franfche Academisten met
regt opgemerkt.

Dan de geleerde Academisten van Stokholm
hebben geen deezer beide plans omhelsd; maar
een nieuw voor zich zelven gevormd, gelijk te

zien is uit de volgende rangfchikking, welke
voornaamlijk féhijnt te rusten op het geheim-
zinnig Zevental. De eerste Klasfe heeft ten

onderwerp haarer nafpeuringe de Huishoud-
kunde in 'i algemeen, en die des Lands Zn 't
bijzonder. Deeze Klasfe bestaat uit vijftien le-
den. De tweede Klasfe, een gelijk getal
leden bevattende, heeft den Koophandel e»
Handwerküjke Kunfien ten voorwerp. — De
derde Klasfe, mede uit vijftien leden bestaan-
de, houdt zich onledig met de Uitwendige
Natuurkunde en Natuurlijke Historie. — De
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vierde Klasfe , een vierde vijftiental bevattende,
legt zich toe op de Inwendige Natuurkunde
en Natuurlijke Wijsbegeerte. De vijfde
Klasfe, achttien leden tellende, beoefent de
Wiskunde. De zesde Klasfe, vijftien leden
sterk, behandelt de Geneeskunde. — De ze-
vende en laatste Klasfe , uit twaalf leden zamen»
gesteld, is bestemd tot de Fraaije Letteren,
de Gefchiedenis der Wereld, de Taaien en
andere nutte of aangenaame oefeningen.

Het loopt in 't ooge, dat deeze geheele
schikking gekenmerkt wordt dooreen voorko-
men van onnaauwkeurigheid, grilligheid en ver»
warring. De laatste Klasfe is blijkbaar uitge-
dagt tot eene ontvangplaats der onderscheidene
voorwerpen van naspeuring, in welke men niet
voorzien hadt, bij een der voorige afdedingen.
In deeze schikking worden dezelfde voorwer-
pen onder verfchillende naamen aangeduid, ter»
wijl men andere vakken van weetenfchappen
geheel heeft overgeflaagen. Wat is het onder-
fcheid tusfchen Natuurlijke Plistorie en Git-
wendige Natuurkunde? en tusfchen Inwendige
Natuurkunde en Proefondervindelijke Wijsbe-
geerte? Waarom is Koophandel afgezonderd
van algemeene Huishoudkunde ? En waarom
vindt men geen gewag in 't geheel gemaakt
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van Zedelijke Wijsbegeerte? In dit gedeelte
van het plan is iets ten hoogden onwijsgee-
rigs en ongerijmds. Ik herinner mij geen voor»
beeld van eene zo in 't oogioopende verwaar-
loozing eenes allergewigtigflen taks van Wijs-
begeerte , dan één enkel, naamlijk , dat op eene
wijdvermaarde üniverfiteit van Engeland, de
Schola Philofophits Moralis bestemd is tot eene
bewaarplaats van de Arundelifche Marmers en
andere standbedden en beeldhouwwerken. Ein-
delijk, waar toe een Klasse der Academisten
bestemd voor de Geschiedenis en Fraaije Let»
teren ; daar 'er reeds eene Academie stand greep
tot die einden| bestemd? en daar het voor-
werp, in den tijtel der Academie aangeduid,
geene Letterkunde is, maar Weetenfchappen? —Men heeft opgemerkt, dat de grootste zetten
ia de staatkunde, en de heilzaamste verbeterin-
gen in staatsbestuuren, niet daargefteld zijn door
den raad en schikkingen van Dipiomatisten en
Wetgeevers, of lieden van eenig gezet beroep;
doch door lieden van de wereld, fchrandere
koppen, en die men in 't algemeen welopge-
voede perfoonen noemt. Even zo zouden lie-
den van eene onbekrompene denkwijze beter
raad geeven , om geleerde Maatfchappijen , Scho-
len en Universiteiten op te richten, dan diep-
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denkende Geleerden, wier uitzigten verengd
worden, door den invloed van fchoolvosferij.
Deezen denken nimmer om het eens aangeno-
mene van hun eigen vaststellingen te verande-
ren; de natuur, de loop der menschlijke zaa-
ken, verbeelden zij zich, moet ten diende staan
aan het eens door hun bepaalde; en zij reke-
nen het beneden hunne waardigheid, hunne
eens omhelsde begrippen aan proeve en waar»
neeming te onderwerpen. Het plan van het
Nationaal Infiitut in Frankryk is te ruim, te
veel bevattend, en te groot, om het werkstuk
van Schooigdeerden te weezen.

De verdeelingen der Weetenfchappen, en wat

tot derzelver bevordering behoort, fchijnt in
de Academie te Stokholm gemaakt te zijn met

oogmerk om algemeen genoegen te geeven,
en de deur open te zetten ter aanneeminge
van allen, die van genoegzaame beduidenis wa-
ren, om 'er luister aan bij te zetten, door
hunnen rang, of rijk genoeg om te koopen,
of laag genoeg om de leden door vleijerij te
winnen. Daar is geen Heer, die landgoederen
bezit, of hij kan lid worden van de eerde
Klasfe; geen Koopman of hij heeft zeer fchijn-
baare eifchen om in de tweede plaats te vin-
den ; elk dier- of vogelkundige , elk verzamelaar
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van visfchen of infecten, kan tot de derde of
vierde Klasfe behooren. Door verdeelingen
en onderdedingen in het vak der wiskunde,
zou elk rekenmeester, elk maaker van drie-
hoeken of aimanachen, in de vijfde Klasfe
hebben kunnen gevoegd worden, indien dit
misbruik niet was tegengegaan door den Heer
MELANDERNIELM ,en andere Heeren, die het
waar oordeel der wijsgeerige onderfchciding
bezaten. Zo ftaat de zevende Klasfe open voor
elk opsteller van zangstukjes, dichtstukjes,
woordenboeken en spraakkunsten.

Het groot getal, 't welk deeze Academie
uitmaakt , heeft veel gerugts in Zweeden ver»
wekt. Men moet egter in aanmerking neemen ,
dat hoe grooter het getal der Academieleden
is, de kans en de waarfchijniijkheid toenee-
men om 'er ongefchikte perfoonen in te ont-
vangen. Zwakken en onkundigen, eens aan-
genomen , zijn zo trotsch, (en in 't algemeen
te meer,) op den tijtel van Academist, als man-
nen , die, door hunne talenten en bekwaamhe-
den, tot die eere opklommen; en terwijl de
eerstgemelden niets bijdraagen tot den voor-
raad van kundigheden, verwarren en verbijste-
ren zij, door de grilligheid hunner uitgebragte
stemmen, de best bedagte plans om de kun»
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digheden een wijder en gewenschten loop te

doen krijgen. Het getal van honderd is veel
te groot voor een Land, waar in de letter-
kunde en de weetenfchappen flegts zeer be»
grensde vorderingen gemaakt hebben. Indien
'er niet meer dan vijftig werkende leden wa»
ren, en vijftig leden van eer, dat is leden zon-
der ftem in zaaken tot de Academie behooren-
de, zou 'er min gdegedieids weezen, voor
kunststreeken en partijdigheid; de verrigtingen
zouden op een wijsgeeriger voet voortgaan , en
de werkzaamheden een gelukkiger richting be-
komen.

Tegenwoordig bellaar een groot aantal der
leden uit jonge Heeren, zonder eene genoeg-
zaame maate van caalkennisfe of bedreevenheid
in weetenfchappen, om den naam van Acade-
misten te voeren. Om deezen tijtel te verwer-
ven, wordt niet meer vereischt dan dat men
rijk is, en gefchenken aan de Academie doet.
Zo weet ik , dat Heeren, alleen gekoozen zijn,
om dat zij Bankiers, of Opzigters van mijnen
waren. Ik kende eenige jonge Heeren, zoo-
nen van leden, niet gering in het vak der let-
terkunde, maar tevens zeer rijk, die, om de
verdiensten hunner vaderen, met het lidmaat-
schap verwaardigd werden. Anderen zijn 'er
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onder mijne opmerking gevallen, die,, eene
reis na Batavia gedaan, en van daar eenige
vogels en andere voortbrengzds uit het Oos-
ten, ten gefchenke aan het Kabinet der
Natuurlijke Historie gezonden hebbende , te
dier oorzaake, Academisten werden. Genees-
heeren op het Eiland St. Bartholomeus zijn,
wegens dergelijke diensten, op dezelfde wijze
beloond; zelfs heeft men Postmeesters met
den tijtel van Leden begroet, enkel om het
welbehouden overbrengen en bezorgen van brie»
ven en pakjes. Zo groot zijn de dwaas- en
ongerijmdheden in Zweeden, door een Socië-
teit van Wijsgeeren begaan! De naam van
Academist , of Lid van eenig Geleerd Genoot-
fchap, moest, om geene andere reden, aan ie-
mand gefchonken worden, dan om dat hij een
Man van Letteren is; dan zulks is niet ver-
knogt aan rang en middelen, of andere voor-
deden, en kan door een Getuigfchrift van een
Academie niet verkreegen worden. Plet is der-
halven belachlijk, en onbestaanbaar met gezond
verftand, menfchen in een stand te plaatzen,
voor welken zij niet berekend zijn. Laaten de
Academiën Ordes stichten, en aan haare gun-
stelingen kruisfen en andere bijzondere merkte-
kens van onderscheiding toevoegen; dit alles
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kan fchuldeloos gefchieden; doch dat zij nooit
voorgeeven, door de toverkragt haarer veririe»
zinge, Wijsgeeren te maaken van lieden, die
misfchien naauwlijks de betekenis dier benaa»
minge verstaan.

Streeken , kuiperijen , en benijding van wee-
zenlijke verdiensten, de kleine gebreken van
eenige Academiën en Geleerde Genootschap-
pen, hebben eene onvermijdelijke strekking om
dezelve ten doele te stellen der aanvallen van
vernuft en hec belachlijke. De steekende bij-
fchrifcen, tot welke de onkunde en domheid
van bijzondere Academie-leden, in onderschei-
dene landen , aanleiding gegeeven hebben, zou-
den een heerlijk Grappen-boek uitleeveren,
meer algemeen, en in de daad met meer regts
bewonderd, dan een groot gedeelte van der-
zelver Gedenkschriften en Verhandelingen. Al
de wereld kent het grafschrift van riRRON:

Ci git Pircxi qui ne wc rien
Paz même academicien (*).

Nader zal de Leezer de Academie der Wee-
tenfchappen te Stokholm leeren kennen uit dee-
ze opgave.

(*) „ Hier ligt Pirron, die niets was,
„Zelf. geen, AcadeuiiHl."
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EERSTE KLASSE.

Huishoudkunde in 'i algemeen, en die des
Lands in 'i bijzonder.

De Heer RUNEBERG, bekend als Schrijver
van verfcheide stukjes over de zaaken des Rijks,
geduurende de zittingen der Landsdagen.

Dr. senuLZENMELM , een Geneesheer, een
der beste Financiers in Zweeden.

De Heer LiLiENGRANTZ, voorheen Raads-
heer , een goed Financier. Het was , op diens
raad, dat de Rijksdaaler van negen tot acht-
tien Dollars in waarde rees. Hij was ook de
ontwerper van een nieuw plan, door het Rijks-
bestuur omhelsd, tot het ftooken van Brande-
wijn, waar door het voorregc van Brandewijn
te stooken, den Zweedfchen Volke ontnomen,
en eene monopolij werd, ter befchikkinge van
de Kroon. Ingevolge deezer inrichtinge waren
bijzondere perfbonen verpligc, of het regt, tot
het disteleeren van hun eigen graan, voor ze»
kere geldfomme te verkrijgen, of den Brande-
wijn , tot het dubbele van den gewoonen prijs ,
te betaalen. Het belang des Konings bevondt
zich dus in een rechtflreekfchen tegenstand van
dat des Volks, Ten zelfden tijde, dat de prijs
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van den Brandewijn zo zeer veel verhoogd
werd, en men nog voor meerder duchtte,
vonden zich de landlieden beroofd van den
draf, hun zo zeer tot beestenvoeder te stade
komende. Zodanig eene nieuwigheid was een
zo stoute en voorbaarige proeve in Zweeden,
als het in Rome of te Napels zou weezen,
alle Godsdienstige Vertooningen en Ommegan-
gen te doen staaken. Men vreesde voor eenen
algemeenen opstand, en de zo haatlijke mono-
polie werd gestaakt. De bestgezinden onder
de Zweeden, zeiden, op dien tijd, dat de volks-
verontwaardiging en misnoegen, tegen de Heer
LILIENCRANTZ, op het heevigst woedde, dat
hij regtmaatig en genoegzaam gestraft was we»
gens zijne genalooze aanvallen op den Bran-
dewijn, door het onmaatig gebruik van dien
kostlijken drank, door een zijner huisbedien-
den. LILIENCRANTZ gaat met dit alles,
voor een eerlijk man, en opregt overheids-
perfoon.

De Heer uoLA, een verzamelaar van hand-
schriften en zeldzaame boeken, welke hij aan
de Academie ten geschenke geeft.

De Heer nELLENius, Hoogleeraar te Abo.
Hij heeft, met veel betoons van naarstigheid
gelet op de uitwerkzels voortgebragt door de
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gedachten van verfchillende foorten van dieren
onder eikander te mengen.

De Heer gr.eve EURENSVELD, die een ver-
haal zijner Reizen in Italië heeft uitgegeeven,
gefchreeven op eene zonderlinge wijze: hij
drukt zijne denkbeelden uit op eene geheim-
zinningen trant, en als 't ware door beelden-
spraak. Hij is een uitmuntend tekenaar, en
staagt bijzonder in caricatures. Admiraal Gene-
raal te Carlskroon zijnde, was hij gewoon ca»
ricaturen te maaken van elk, die hem kwam
bezoeken.

De Heer DUBB, een Geneesheer te Gothen-
burg, en Schrijver van een Genees -huishoud-
kundig Journaal, 't welk veel lofs heeft.

Aan de eerste Klasfe zijn ook toegevoegd
de naamen van Graaf BUNGE , den Heer Baron
rappe, en de Heer DAULBERG.

TWEEDE KLASSE.

Koophandel en Handwerklijke Kunfien.
De Baron «ERMELIN. Deeze Baron heeft

verfcheide reizen gedaan, en, op eigen kos-
ten, kaarten doen vervaardigen van verfcheide
gedeeltens des Zweedfchen Rijks. Hij koestert
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«enige denkbeelden en ontwerpen om Lapland
te befchaaven, en te bevolken. Hij is thans
bezig met eene beschrijving van Lapland, en
de mijnftoffen, daar voorkomende, te vervaar-
digen. Meer zal ik vervolgens van deezen
waardigen en ijverigen Patriot moeten fpreeken.

De Baron ANLSTROMER, die Schaapen uit
Spanje gebragt heeft, om het Zweedfche Schaa-
pen-ras te verbeteren.

De Heer AREVED50N, een rijk Koopman.
De Heer gejer, een Delfstofkundige. Hij

heeft verschelde verhandelingen uitgegeeven
over de Loodmijnen in Scania ontdekt, als
mede een Porcelein - fabriek van eenen verbe-
terden aart opgericht, die zeer goed ge-
staagd is.

De Heer swAB, een Opzigcer der mijnen,
een goed beoefenend Delfstofkundige.

De Baron DE GEER, een zeer rijk Heer,
Zoon van den beroemden GAREL DE GEER, die
een Werk over de Insecten heeft in 't licht
gegeeven, uit zeven deelen bestaande.

De Heer LiNDBOM, Schrijver van een stuk
over het Brandfpir en de Windas.

De Heer garnej, Schrijver van een hoogge-
schat Werk over de Vzerlmelterijen in Zweedsch
Masmaslere.
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Tot de tweede Klasse behooren ook de
Heeren LRENosroN, en BEAun, een Geneesheer.

DERDE KLASSE.

Uitwendige Natuurkunde en Natuurlijke
Historie.

De Heer LlDBEOü, Hoogleeraar te Lund*
Hij heeft eenen zeer hoogen ouderdom bereikt,
en thans de herinnering verlooren van de ge»
ringe kunde in de Natuurlijke Historie, welke
hij, ten eenigen tijde, mogt bezeten hebben.

De Heer osBEeil, de oudste Natuurkundige
hier nog in leeven, en bij de geleerde wereld
beroemd door eene Reis na China, welke in
verfcheide Taaien is overgezet.

De Heer TiruNBERG, meer, ten zijnen voor*

deele bekend, door de Plantkundige Beschrij-
vingen van de Erica, Profea, Garderia, Gla-
diolus enz., dan door zijne Reis na Japan ,
waar in de beuzelagtigheid zijner waarneemin-
gen een gelijken voet houdt met de ongelijk»
beid en onnaauwkeurigheid van zijn stijl. Hij
is thans een Landman geworden; en teffens de
Opvolger van op de üniverfiteit van
Upfal zijnde, heeft hij ook al te veel voor-
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Werpen en takken van de Natuurlijke Historie
zich toegelegd, om in één derzelven groot te

weezen. Zijne laatste Schriften moeten verre
Voor zijne vroegere wijken : zij draagen de
merktekens van haast en onagtzaamheid.

De Heer SPARRMAN, een Geneesheer, en
een der Illuminaaten , of kweekelingen van MES-

MER. Men vindt zijn naam ■, te meermaalen ver-
meld, benevens dien van den groeten land» en
zee - ontdekker Capitein cook, fchoon hij tot

deezen geene andere betrekking hadt, dan dat hij
met hem in 't zelfde fchip zeilde. De Heer
SPARRMAN maakte zich bij de wereld bekend door
zijneReizen in Africa , een fchraai werk. Behal»
ven 't zelve heeft hij eenige andere Boeken en
Verhandelingen uitgegeeven, die hem tot geen
hoogen rang in het Gemeenebest der Letteren
geregtigen. Het fchijnt, dat hij, uit hoofde
van teleurstelling, zijn letterarbeid gestaakt en
Zijne aandagt op eene andere bezigheid gevestigd
hebbe, waar door hij zich misfchien nutter zal
maaken: hij houdt een Katoendrukkerij aan den
gang. Hier boven heb ik aangemerkt, dat het
Mufeum van 'de Academie voorheen aan hem
was toevertrouwd; doch dat hij door Dr. quen-
ZEL in die post is opgevolgd.

De Heer RETZius, Hoogleeraar op de Gd»
I. DEEL. M ver-
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verst teit van Lund. Hij heeft een Stelzel van
Delfstofkunde uitgegeeven, 't welk hem eeni-
gen roem verfchafte , fchoon men zegt dat het
meest uit anderen is overgenomen. In de Voor-
reden zijns Werks erkent hij niet geheel be-
dreeven te zijn in het Stelzel van LAvoisiEß.

De Heer ooMAN, een Geestiijke en Hoog-
leeraar te Upfal, weibedreven in de Aardrijks-
kunde, en Gitgeever van verfcheide Reisbe-
fchrijvingen. Hij stelde een Verhandeling op,
bestemd om eene menigte van plaatzen der
Heilige Schrift, door behulp der Natuurlijke
Historie, toe te lichten. Men houdt hem voor
een uitmuntend Schriftuurverklaarder , zo wel
als Natuurkundigen; hij is grondig bedreeven
in het Hebreeuwsch en Arabisch; hij is in een
uitgebreider» zin een Geleerde, zijn naam is
door geheel Zweeden beroemd. Door zwaar»
geestigheid neergedrukt, komt hij nooit uit zijn
kamer. Op zekeren tijd, hevig aangevallen
door die ongesteldheid zondt hij tot een zij-
ner vrienden, met verzoek dat deeze hem eeni-
ge Boeken zou leenen tot opbeuring. Zijn
vriend, zijnen fmaak kennende, fchikte hem
een kist toe vol Reisverhaden. Hij ftaat in
't bijzonder bekend voor een man van een vlug
en vast geheugen, hier door, en door zijne
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groote beleezenheid, heeft hij eene naauwkeu»
riger kennis van veele wijdafgelegene geded»
tens des Aardkloots , dan zij die 'er daadiijk in
gereisd hebben. Hij vormt in zijne gedagten
een uittrekzel van alle de Boeken, welke hij
leest: met een woord, hij is een wandelende
Encyclopedie.

De Heer voN CARLSON, die een Kabinet
van Natuurlijke Historie heeft, 't welk eene
groote verzameling van Opgezette Vogelen be-
vat. Hij is zeer bedreeven in de Vogelkunde.
Bij uitersten wille heeft hij dit Kabinet aan de
Academie befprooken: hier om is hij tot Lid
gekoozen.

De Heer noRNSTED , die eene reis na Bata-
via gedaan, en van daar eenige zeldzaam»
heden medegebragt heeft.

De Heer swARTZ, met regt door geheel Eu-
ropa beroemd als een uilsteekend Plamkundi-
ge. Hij munt in 't bijzonder uit in de Klasfe
der Cryptogamia. Bij zijne Letterkundige ver-
diensten voegt hij het voordeel van verpligten-
de zeden, blijken van een gullen en edelmoe-
digen aart.

De Heer FAiiLBERG , Geneesheer in de
Zweedfche Volkplanting op St. Barthelemeus,
van waar hij eenige bijzonderheden, tot de
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Natuurlijke Historie behoorende, aan de Aca-
demie te Stokholm heeft overgemaakt.

De Heer PAVEULL. Hij is de vervaardiger
eener Overzettinge van ANACREON , volgens
eene Franfche vertaaling : want hij verstaat het
oorfpronglijk Grieksch niet. Hij zondt ook in
't licht een en ander Tooneelltuk, als Oden-
fwarman, Virginia en Domul, welke door
deezen als niet boven, en door anderen, als
beneden het middelmaatige gefchat worden.
Het werk Fauna Suenica getijtdd wordt ver-
ondersteld niet geheel eigen maakzel te zijn.

De Heer AFZELius, onlangs uit Sierra Leo-
ne in Africa, terug gekeerd, waar hij zich,
geduurende vier of vijf jaaren onthieidt ; hij
bezat daar een klein stukje gronds , van 't welk
hij verdreeven, en in zeer veriegene omstandig-
heden gedompeld werd, door die dverddgen-
de woede, welke, ten dien tijde, tusfchen de
Franfchen en Engelfchen heerschte. Hij ver-
zamelde daar te Lande voorwerpen van de Na-
tuurlijke Historie, en is in arbeid om een Fau-
«H en Flora Quineefis uit te geeven. Hij heeft
desgelijks vorderingen in de Oosterfche Taaien
gemaakt.

De Heer ACNARius, die eenige Verhandelin-
gen heeft in 't licht gegeeven , over de Mosch ,
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onder den tijtel van Lichenographia: in welk
werk hij veel verfchuldigd is aan den bij-
stand van den Heer swARTZ.

De Heer NORBERo; hij heeft een groot ge-
deelte van Rusland doorreisd, en wordt ge-
houden voor een zeer vernuftig en bedreeven
Werktuigkundige. Plij heeft veele verbete-
ringen aan de Stoommachine toegevoegd, en
verfcheide andere proeven van eigen uitvinding
in de Werktuigkunde gegeeven.

VIERDE KLASSE.

Inwendige Natuurkunde en Natuurlijke Wijs-
begeerte.

De Heer von ENGESTROM, reeds aangeduid
in de Academie der Fraaije Letteren.

De Heer r. G. GANN, van Fahlun: deeze is
een uitfteekend Metaalkundige , en bekend met
alle de voornaamste proeven in die Weeten-
fchap, zo wel als met de boeken over dat
onderwerp in onderfcheide taaien. Hij mag met

regt voor den onderhoudendsten en verpligtend-
sten Heer in Fahlun gehouden worden, uit
hoofde van zijne algemeene kundigheden en be-
leefde ommegang.

M 3 De
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De Heer niEEM , een Scheikundige , blindlijk
verslaafd aan het stelzel van BERGMANN.

De Baron voN GEDDA, voortijds een naauw-
keurig proefneemer; doch hij heeft een hoo-
gen ouderdom bereikt, en zijn gezigc verlooren,
en, 'c geen nog fmertlijker is, zijn roem.

De Heer i. GADOLiN , een zeer goed Schei-
kundige, en Schrijver van eene Verhandeling
over de beginzels dier Weecenlchap.

De Heer JuuiN, een Apothecar; zijn toelaa-
ting in de Academie was de belooning zijner
Weerkundige Waarneemingen te Ullaborg, die
met groore naarstigheid en naauwkeurigheid ge-
daan zijn; hij is een goed en werkzaam ver-
zamelaar van Stukken tot een Natuurlijke Hls-
torie behoorende.

De Heer BROLiNG, die in Engeland geweest
is met oogmerk om de Mijnen te zien en kun-
digheden op te doen, van de wijze der bewer-
king daar te Lande; hij gaat in Zweeden voor
den uitvinder van de buigzaame catheter, van
elastike gom gemaakt, ais mede van eene ont»

binding van Vzer, om naamen, of eenig an-
der merk op linnen te drukken, zonder daar
aan nadeel toe te brengen. Hij bragt uit En-
geland het geheim om de Perruiaanfche Bast,
en andere zelfftandigheden, fijn te maaken: om
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welke rede men denkt, dat hij genoodzaakt
werd dat Rijk te verlaaten.

De Heer EOELCRANTZ, reeds vermeld in
de Zweedfche Academie; hij is een voorwerp
van boert bij beide de Academiën, ousTA-

vus DEN 111. noemde hem Lijren - krantz ,'
doch de Staats»Secretaris scnRöDERUEiM merk-
te op, dat hij Mufen-krantz moest heeten,
't welk in de Zweedfche taai een belachiijke
dubbelzinnige betekenis heeft.

De Pleer siosten , een jong Heer zo wel in
jaaren als in ftudie; hij heeft cavallos,Theorie
der Electriciteit in 't Zweedsch overgezet.

VIJFDE KLASSE.

Wiskundige Weetenfchappen.

De Heer GADOI.IN, Bisschop van Abo.
De Heer FERNER, reeds vermeld in de Aca-

demie der Fraaije Letteren.
De Heer MEI.ANDERIUEI.M; hij heeft een

boek over de Starrekunde in twee octavo dee-
len gefchreeven ; een onderwijs in de Wis-
kunde, in verfcheide deelen, nog niet gedrukt;
waarneemingen over de Theorie van de Maan,

M 4 en
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en verfcheide stukken, en de Handelingen der
Academie. Als Wiskundige befchouwd, staat
hij bekend voor een uitsteekend rekenaar, ook
in ds hoogste berekeningen. In 's Mans zeden
straalt eene ongemeene maate van koelheid en
onverfchilligheid door.

De Heer enAPMAN, bekend door zijne uit-
gegeevene Proeven over den wederstand der
Vloeistoffen, gedrukt in de werken der Acade-
mie. Hij wordt voor den grootsten Scheeps»
bouwkundigen in Zweeden gehouden.

De Heer PLANMAN, beroemd door eene
waarneeming te Cayanaborg gedaan, op den
overgang van den Planeet Mercurius over de
Zon ; welke waarneeming , gepaard met die van
DE LA CAILLE aan de Kaap de Goede Hoop,
den grond uitmaakte voor de afmeeting in het
werddstdzd.

De Heer PRospERiN, met lof bekend van
wegen zijn uitgebreide tafel over de afstanden
der Oomeeten, en verfcheide stukken over dat
onderwerp, in de Gedenkfchriften der Acade-
mie gedrukt.

De Heer LEJONMARE , Schrijver van verfchd»
de stukken over de zamenftelling der Equatiën
van de derde en de vierde magt. Geen mensch
van vernuft en uitvinding; doch wel bedree-
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ven in Schei - en Delfstofkunde. Hij is Berg-
rot, of Raadsheer in het Collegie der Mijnen.

De Heer NieANDER , zamensteller der Zweed-
fche Almanachen.

De Heer LANDERBEex, Schrijver, zo als ik
geloof, van een stuk geplaatst in de Transac-
tions of de Royal Society ofLondon, getijteld,
De Methodo inveniendi Curvas ex datis ra-
diorum Osculi proprietatibus. Bij de eerste
voorstelling tot Lid door FERNER, werd hij
verworpen; doch, op het verwonen eens Briefs
van voorschrijving uit Engeland, zo men zegt,
aangenomen.

De Heer NOREMARK, voorheen Hoogleeraar
in de Wiskunde te Griesfewalde, nu Hoog»
leeraar in de Natuurkunde te Upfal. Hij is
de Schrijver van verfcheide stukken in de
Werken der Academie geplaatst; en van een
onlangs uitgegeeven stuk onder den tijtel van
Lacuna in doctrine proportionum Euclided <?nZ-
madverfue expletio, waar in hij het onderstaat
de tegenwerpingen van Dr. ROBERT siMsoN,
Hoogleeraar op de Gniverfheit te Glasgow,
op de vijfde en zevende Bepaaling in het vijf-
de Boek van EucLwEs , te wederfpreeken (*) ,

(*) Zie 5W5OK's Elements of Euclid.
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en waar in hij klaar getoond heeft, dat de
wijze van het behandelen der Evenredigheden
van EUCLE0E5 strikt Wiskundig is. Hij is een
der geleerdste en verlichtste mannen op de
Universiteit van Upfal ; niet alleen bedre-
ven in de hedendaagsche taaien, als mede
in het Grieksch en Latijn; maar hij heeft
ook groote vorderingen gemaakt in her He-
breeuwsch, Arabisch en Sijrisch.

De Heer LwTGREN, Sterrekundig waarnee-
mer re Lund.

De Heer sonuLTEN , Hoogleeraar in de
Krijgsfchool te Carlberg', hij heeft waierkun»
dige Kaarten vervaardigd van den Bothnifchen
Golf, en ten dienste zijner kweekelingen , Be-
ginzelen der Starrekunde en Werktuigkunde.

De lieer NORDWALL, een der beste Werk-
tuigkundigen in Zweeden. Het was onder het
bestuur van deezen NORDWALL, dat het be-
roemde Kanaal van Trolhatta voltooijd werd.
Hij is thans onledig in de voortzetting van een
werk, in 't Zweedsch, getijteld BergverksLexi-
con, dat is een Woordenboek over de Mijnen
en Mijnwerken; 't zelve werd aangevangen
door den Heer RENMAN, die eene Historie
van Zweeden fchreef, welbedreeven in de
schriften van dat Land.
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De Heer swAMBERG, Secretaris van de Aca-
demie, geboortig van Tornea. Hij is een groot
Wis» en Starrekundige, een man van uitge-
strekte algemeene kundigheden, en een recht»
schapen Wijsgeer. Hij is onlangs na Lapland
gezonden om de waarneemingen van MAUPER-
Tius te bekragtigen; en vindt zich, tegen-
woordig, met andere Wiskundigen, onleedig
in het herhaalen der waarneemingen door de
Franfche Academiscen gedaan, welke van on»
naauwkeurigheid verdagc zijn.

Toe dezelfde Klasse behooren desgelijks de
Heeren POLUEiMER , een goed Werktuigkundi-
ge; de Heer TEGMAN en de Heer Boucü.

ZESDE KLASSE.

Geneeskunde.

De Heer ACREL, voor den besten Chirur-
gijn in Zweeden gehouden. Hij is een man
van groote verdiensten; doch het is te bejam-
meren , dat hij geheel onkundig is van de on»
dekkingen, die gedaan zijn in de Phijfiologij
geduurènde de laatste tien jaaren, in andere
deden van Europa. Het gevolg hier van is,
dat hij overgegeeven blijft aan zijn eigen stelzel ,
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en geene verandering of verbetering wil toe»
laaten. Hij is een goed Operateur.

De Heer souuLTZENORANTz , een zeer oud
man ; hij was in zijn tijd een uitfteekend
Vroedmeester.

De Heer WAULBOM, een Natuurkundige.
De Heer oonELius, een zeer oud man, hij

heeft niet alleen zijn roem als een Operateur
in de ongemakken der oogen overleefd; doch
bijkans alle herinnering van zijn bestaan.

De Heer BLOM , reeds vermeld in de Zweed-
fche Academie; hij is een der Oppercoezien-
ders van de Mijnwerker» te Fahlun.

De Heer ACREL, de jonge, Neef van den
ouden ACREL, en even onderfcheiden in zijn
beroep. Deeze jongeling gaf blijken van een
sterken en vindingrijken geest, en veel mogt
men wagten van zijne vordering in jaaren en
ondervinding; maar een aanval van beroerte
in 't hoofd heeft hem genoodzaakt van wer-
ken af te laaten, en zijne Letteroefeningen te

staaken.
De Heer MURRAv, een groot Ontieedkundi»

ge, en Hoogleeraar in dat vak te Upfal; hij
heeft eene menigte van ftukken in de Werken
van de Academie der Weetenfchappen te Stok-
noZ?n, zo wel als in die van de Koninglijke
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Sociëteit te (A/!?/ geplaatst. Hij bezit een
buitengemeen fonds van kundigheden, en staat
bekend, wegens zijn brandenden ijver om zijne
kundigheden aan zijne kweekelingen mede te

deelen.
De Heer hagstrom , een Chirurgijn en Arts

te Stokholm; de beste Vroedmeester naa
schult - crantz. Hij wordt voor een geleer-
der man dan de laatstgemelde gehouden.

De Heer v/EsTRiNG , een Geneesheer te

Norköping. Hij heeft eenige belangrijke waar»
nemingen uitgegeeven over het gebruik, 't geen
van de Moschplanten kan gemaakt worden,
tot het voortbrengen van verfcheide kleuren.

De Heer gahn, een Geneesheer, die aan 't
hoofd van zijn beroep in Zweeden ftaat, ten
aanziene van het befpiegelend gedeelte der
kunst. Hij iet op elke nieuwe proeven ter ont-
dekking en verbetering, hij houdt den voort-

gang van die weetenfchap, met een gelijken
flap bij.

De Heer NcezEN een Arts te Upfal, die zij»
ne uuren van uitfpanning besteedt in de beoe-
fening der Natuurlijke Historie. Hij heeft
eene befchrijving van zommige Infecten ge-
geeven.

De Heer TENGMALM, een Geneesheer te
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Westeraa, hij wordt voor den besten Arts in
dien oord gehouden. Van zijne hand zijn
twee zeer goede stukken in de Werken der
Academie, een over de Zweedfche Vogelen,
en een over eene Vrouw, die een aantd van
Vliegen in haar neus uitbroedde.

ZEVENDE KLASSE.

Fraaije Letteren, Algemeene Historie, de Cs-
fchiedenis der Letteren , en andere nutte

of aahgenaame Studiën.

De Heer scnoNBERG, reeds gedagt bij de
Academie der Fraaije Letteren.

De Heer Lii^ESTRaLE, een Poet.
De Heer GERsvE, Graaf SPARRE. Zie wegens

hem onder de Academie der Fraaije Letteren.
De Heer ALD«ERT«, Lid van de twee voor-

gaande Academiën.
De Heer voN RosENSTiEN, voorheen in de

Zweedfche Academie vermeld.
De Heer franc , een Postmeester.
De Baron RENTERnoLM, bekend van wegen

den invloed, welke hij bezat op het bestuur
der Landzaaken, geduurende het Regentschap.
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Ik weet niet, dat hij op eenigen tak van Let-
terkunde zich toelegt.

De Heer ROSENBALD, een bijgeloovig man,
hij wordt gezegd tot de Illuminaten te be-
hooren.

De Heer siLVERSTOPE. Zie van hem onder
de Zweedfche Academie.

De Heer E«EL, de beste Scheikundige in
Zweeden.

In deeze Academie vinden wij ook de naa-
men van de Meeren ZETZEL, LAGERUEiM, OF-

VERBOM, SOnULTZENIlEIM en ROSENNANE.

Behalven de Letterkundige Academiën, waar
van ik dusverre verllag gegeeven heb, vindt
men in Zweeden nog eenige andere : te
weeten

i. De Koninglijke Academie der Weeten-
schappen te Upfal. De Verhandelingen dee-
zer Academie worden in 't Latijn gelchreeven.

2. De Koninglijke Sociëteit ter aankweeking
der Weetenfchappen en Fraaije Letteren , te

Gottenburg, die eenige stukken heeft in 'c licht
gezonden.

3. De Koninglijke Phijliographical Sociëteit
te Lund, in den jaare 1776 opgericht, en door
de Koning ten jaare 1778 bekragtigd. De
stukken, welke deeze Sociëteit aan de wereld
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schonk, betreffen alleen de Natuurlijke Histo-
rie, de Scheikunde, en den Landbouw van
Skane of Scania.

4. De Sociëteit der Fraaije Letteren, Na-
tuurlijke Historie , en Land - huishoudkunde,
te Carlfiadt.

5. De Academie der Fraaije Letteren, te^Ko.
6. De Finlandfche Sociëteit der Land-huis-

houkunde.
7. De Patriottifche en Landbouw Sociëteit

te Stokholm.
8. De Academie der Schilder en Beeldhouw-

kunde te Stokholm.
9. De Sociëteit tot onderwijs der Medebur-

geren ie Stokholm (*).

(*) Ten aanziene van den daadlijken llaat der Letter»
kunde in Zweeden, behoorde ik te gewaagen van Man-
nen van letteren, die uitsteekende talenten en begaafdhe-
den bezitten, en noen Leden van Academiën, noch
Hoogleeraars op de Univerfiteiten zijn.

Misfchien moest ik ook melding makken van Vreemde-
lingen , die, uit hoofde hunner omstandigheden, daar zij
openbaare posten te Stokholm bekleeden, in de gelegen-
heid zijn om, rechtstreeks of zijdelings, het hunne toe te
b-engen tot de bevordering van Geleerdheid en Weeten-
fchappen. Maar, zodanige ?erfoonen, verwijderd van
de pragt en vertooning van Geleerdheid, hebben een,
regt om belehut en befchermd te zitten in de fchaduw
dunner Wijsgeerige afzondering, Mardemaal zij niet din-
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De Academie der Weetenfchappen houdt
haare zamenkomsten in het Obfervatorium,
een hoog en fraaij gebouw, gelegen op eene
verheevenheid, aan het einde der ftad, en voor-
zien met een groot aantal uitfteekende Sterre-
kundige Werktuigen van allerlei foort. Niets
is 'er, waar in het vernuft der Zweeden meer

door-

gen na openbaaren lof, zo behooren zij niet te voor-
ichijn gehaald te worden ter opertbaare beoordeeling en
berisping. — Ik kan egter niet voorbij , de Heer CAr-
?EAU te vermelden, Leeraar bij de Calvinistifche Gemeen-
te te Stokholm, Schrijver van een Werk, getijteld Ta-
bleau de la Suede , of tafereel van Zweeden; dit is in 'c
Engeisch vertaald. De Heer caïteau heeft een waaren
en zuiveren fmaak voor de Letterkunde. Het geraas
van eene luidrugtige, doch niets uitvoerende, verkeering
mijdende, verdeelt hij zijn tijd en werkzaamheid tu«-
fchen de pligten van zijn Leeraarampt en zijne Letter-
oefeningen, en is deeze laatlte jaaren bezig geweest in
Statistike Nafpeuringen, Deenemarken en Zweedenbetref-
fende. Zijn Werk zal her volkomenlte zijn, 't geen wij
van dien aart bezitten, en tot een voorbeeld van andere
soortgelijke kunnen dierten. Hét wordt te Parys ge-
drukt, één Deel was 'er van uitgekomen toen ik dit
schreef. — sedert zijn ook de volgendeDeelen in 't licht
gekomen, en het geheele Werk heeft den volgenden Tij-
tel: Tableau des Etats D<H»«5, envifagéi /bus les rap-
ports du Mecanisme focial, par jean pierre Catteaü;
avec ««e Carte. 3 Vol. 8' Paris, chez Treuttel et
Wültz, 1802.] DE VER2AAI.ER.

I. DEEL. N
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doorstraalt en uitfchittert dan in de gelukkige
gefchiktheid tot het Werktuigkundige, welke
opgeroepen en aangemoedigd wordt door hun»
ne Mijn werken. Het was door middel van
Werktuigen, in Zweeden gemaakt , dat de
Zweedfche Starrekundigen eenige onnauwkeu-
righeden ontdekten in de waarneemingen door
MAUPERTUis gedaan. Daar is te Stokholm , in
een oud Paleis, waar de Gerechtshoven thans-
gehouden worden, nabij de Kerk van Rit-
terholm, een Kabinet van Modellen, of eene
verzameling van Werktuigen, de volkomenste
verzameling van die foort, welke ik immer
zag, of waar van ik ooit hoorde. De model-
len, behooren of tot nieuwe uitvindingen, of
tot verbeteringen in de Werktuigkunde. De-
dezelve worden bewaard in eene zeer ruime
kamer, en zijn gefchikt op eene voeglijke
en fraaije wijze. Onder de modellen tot den
Landbouw, ziet men verschelde foorten van
molens, werktuigen tot het zaaijen van graan,
tot het fnijden, en vergaderen van het gewas,
en het dorfchen; warer» werktuigen; kachels in
de mijnen gebruikt en pompen, mei derzelver
toestel, en wijze van werking. Her moge
naauwlijks geloofbaar, en zelfs eenigzins aan
een wonderwerk grenzende voorkomen, dar de
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Zweeden een Werktuiglijken l'oeziender uitge-
vonden hebben, die getrouwer, naarftigef, on-
vermoeider, naauwkeuriger en billijker voor bei-
de de partijen werkzaam is, zo voor de baazen
ds voor de werklieden dan eenig ander en alle
de pligten van een Opzigter vervult. Een groot
gedeelte van den arbeid in de mijnen beftaat in
de werking der pompen ; men heeft ten dien dn»
de een klok uitgedagt, om het getal der dagen
door de pompers gedaan aan te wijzen; hier door
kan het gedeelte des werks door hun verrigt,
gemakkelijk bepaald en aangeweezen worden. —Men vindt 'er ook modellen van Vuurbaaken, en
van verfcheide wijzen om de Zeelieden tekens
te geeven; een ftod waar in iemand zich ge-
maklijk van de eene plaats na de andere kan
begeeven : een werktuig 't welk de lijn der rich-
ting aanwijst, welk een kogel, uit een kanon
of mortier geworpen, volgt. Doch ik zon
geen einde vinden , wilde ik opnoemen alle de
vernuftige uitvindingen in deeze verzamelplaats
voor handen. Veele deezer zijn de werkftuk»
ken van den beroemden werktuigkundigen
roLT«E!N. — Dit Kabinet ftaat voor aller
befchouwing open; doch verkiest men het al-
leen te bezigtigen , of zonder verhinderd te wor-
den door eene menigte toekijkeren, eene klei»

N 2 mg'
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nigheid aan de oppasser bij de deur gegeeven
verschaft u dit voorregt.

Mijne bezigtiging deedt mij opmerken, dat
veele werktuigkundige uitvindingen' en verbe-
teringen, die aan de Engelfchen ais nieuw
worden voorgehouden, van Duitfchen oor-
sprong zijn, of vóór hun reeds in Zweeden
bekend waren. Dit behoort de Engelfchen op
hun hoede te doen weezen, om hunne onkun-
de niet aan den dag te leggen, door goedkeu-
ring en befcherming te verleenen aan ftukken
van andere Volken ontleend, en hun als eigen
uitvindigen, voorgesteld. Dat bevoorregt land
bezit zo veel oorfpronglijk vernufts, en heeft
zo veel uitfteekends hervoortgebragt , dat het
dwaas en overtollig is voor deszelfs bewoon-
deren zich op te pronken met werktuigkundi-
ge nieuwigheden, door andere Volken eerst

aan het licht gebragt.
Hoewel het moet toegeftaan worden, dat de

Zweedfche Academiën niet geheel en al ge-
vormd zijn volgens plans , die de proeve van
Wijsgeerig Onderzoek kunnen verdraagen, kan
men egter niet iochenen, dat 'er desniettegen-
ftaande in Zweeden, en zelfs in de Academiën,
veel vernufts en vlijtbetoons tot nutte einden
wordt aangewend, en de beste vrugten voort»
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brengt. Het oorfpronglijk oogmerk dier in-
richtingen was , buiten tegenspraak goed ,
fchoon zij naderhand misbruikt zijn. Want,
wanneer de menfchen zamen komen en vrij-
lijk met elkander omgaan, hebben zij gelegen-
heid om hunne denkbeelden met elkander te

vergelijken, om hunne begrippen, wanneer zij
gegrond zijn, te verfterken door de waarnee»
mingen van anderen , of dezelve , als zij ver-
kend mogten weezen, te verbeteren door
dier beoordeelingen. Verfchillende begrippen
worden opgeworpen door verschillende per-
loonen over 't zelfde onderwerp , die elk
op zichzelven blijvende, van weinig gebruiks
zouden weezen; doch die verzameld en za»
mengebragt tot gewigtige gevolgen opleiden;
hier door worden naspeuringen voortgezet ,
overeenkomsten ontdekt , bespiegelende plans
gevormd, en de weetenfchap wordt uitgebreid.
Daarenboven is het een groot voordeel voor
bijzondere perfoonen zomtijds gefluit te wor-
den in den eentoonigen loop hunner eigene
denkbeelden, dezelve vermengd en veranderd
te zien door de bevattingen van anderen. Dit
werkt op den geest als een prikkel, brengt
kragt en scherpzinnigheid voort; terwijl ander-
zins eene domme eenpaarigheid de werkver-
mogens verzwakt.

N 3 Ten
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Ten aanziene vanLetterkundige Genootschap,
pen mooge men verder opmerken, dat elk
mensch eene begeerte heeft, om, door zijne
medemenfchen met genoegen en hoogagting te

worden aangezien, en eene neiging om de
medestemming onzer natuurgenoocen uic te

lokken met onze aandoeningen van bewonde-
ring, goedkeuring, of afkeer. Van hier het
voordeel dat men in een gelijkaartigen en agr-
baaren kring verkeere, gereed om te leccen op
onze ontdekkingen en werkzaamheden; dit
strekt ten fpoorflag tot naspeuringen van vee-
lerlei aart; tot eene bestendige en naauwkeu»
rige waarneeming; en de zwaarwigcigheid der
oefening wordt opgebeurd door gezellig ge>,
noegen.

Maar de voordeelen van zodanige Sociëteiten
bepaalen zich niet tot onderhoud, of tot ver-
maak , met leering gepaard. Zij hebben desge-
lijks eene gelukkige uitwerking van eenen ze-
delijken aart; zij houden menfchen, die ledi-
gen tijd hebben, af van beuzelagtige of schade»
lijke tijdkortingen; zij versterken elk mensch-
lijk gevoel, elk deugdzaam oogmerk, en elke
loflijke najaaging. Zodanig is de natuurlijke
strekking van Geleerde Sociëteiten, ■ eerst, ge-
lijk zulks natuurlijk is, zamengebragc , door
bijzondere vriendschap, gelijkaardigheid van ge-»
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voelen» , en eene opregte zugt om te leeren en
te vorderen; en het is doorgaans, bij derzel-
ver eerste oprichting, dat zij het meest bloei-
jen. Wanneer zij meer en meer uitgebreid,
wanneer 'er vreemdelingen in menigte aan toe-

gevoegd worden, wanneer zij eene openbaars
vermaardheid krijgen, en vereerd worden met
de bescherming en bijstand van Koningen en
Vorsten, dan veranderen eenvoudigheid en op-
regtheid van oogmerk, onderlinge goedwillig-
beid, liefde tot de waarheid, in trotschheid,
praal, en partijfchap.

Daar is misfchien geen land in Europa waar
men het onderwijs zo algemeen verspreid vindt,
zelfs onder lieden van de geringde foort, als
in Zweeden; Tsland en Schotland uitgezon-
derd (*) en de kleine Republiek van Genene.
Alle menfchen in de steden, dorpen en vlek»
ken, zonder uitzondering, leeren leezen. Het

(*) In Schotland vind ik, dat'er naauwlijks iemand is,
zelfs geen bedelaar, of hij kan leezen en fchrij ven; noch
iemand op Tsland of hij kan leezen, fchrij ven, en re-
kenen. In elk gezin op Tsland, worden de kinderen
door hunne ouders , of andere bloedverwanten, in dit al-
les onderweezen. Zendt men de jongens ter Lchoole,
het is om Latijn, de Aardrijkskunde, en de beginzeleu
der Wiskunde, te leeren.

N 4
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was, daarom, niet zonder reden, dat GUSTA-
vus-DE III, die een waakzaam oog geflaagen
hieldt op alles wat invloed kon hebben op den
staat der Maatfchappije, verhoedt eenig gewag
te maaken van de Franfche Omwenteling in de
Zweedfche tijdfchrifcen ; van dezelve mogr men
noch goed noch kwaad zeggen. Hij wenschre
niet alleen te voorkomen, dat her Volk daar
over dagt en sprak; maar, zo veel mogelijk,
het bestaan dier Omwencelinge in het duister
te houden. De uitwerkzels, welke men in
eenig land, vreest of verlangt van de voort-
brengzelen der drukpersfe, zijn ongetwijfeld
geëvenredigd aan de maate en uitgestrektheid
der opvoedinge , welke het Volk over 't alge-
meen omvangen heeft. Het volgt niet, uit de
bijzonderheid , dat de Zweeden allen in het
leezen onderrigt ontvangen, en vast gehegt zijn
aan de vastgestelde wijze van Godsdienstige
vereering, dat zij een eerlijk en goed foort
van Volk uitmaaken; dic is nogthans het ge-
val. — De Zweeden, jk meen den Boeren-
stand, (want wat de Inwoonders der Steden
aanbelangt, deeze' zijn bedorven in evenredig-
heid van derzelver volkrijkheid, koophandel,
en weelde,) zijn een gul, openhartig, goed-
aartig, vrolijk, gastvrij, stoutmoedig en vuurig
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Volk. Het zou bezwaarlijk vallen een Volk
aan te wijzen, 't welk zich meer onderfcheidt
door eene gelukkige vereeniging van verstand,
moed, en natuurlijke braafheid van inborst.
Zij worden door hunne nabuuren afgemaaid als
de Gascons van Scandinavië. Deeze blaam
zal, wanneer wij daar van, naar eisch, aftrek-
ken, 't geen toegefchreeven moet worden aan
de onderlinge jaloufij , en afkeer van nabuurige
Volken, op niets meer uitkomen, dan dat zij
zich aangeprikkeld voelen, door die gevoelig-
heid om een naam te maaken, en die zugt tot

onderfcheiding, welke hoedanigheden men
doorgaans de heerfchende vindt in den boe-
zem van een braaf, edelmoedig en wakker
Volk.
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ACHTSTE HOOFDSTUK.

Infiellingen in Zweeden ter Opvoeding; Pa-
rochie-Schooien; Openbaaren Schooien, Gym-
nafia, en Univerftteiten — Verflag wegens de
Univerfiteit van Lund — De Hoogleeraars en
Studenten; de wijze van leeren , en de zaa-
ken, die 'er geleerd worden — De Univerfiteit
van Upfal — Eenig berigt van het bijzonder
Character van zommige Hoogleeraars — De
Univerfiteit van Abo — Algemeene Aanmer-
kingen over de Zweedfche Univerftteiten — ous»
TAvus DE 111. brengt den Kroon-Prins op de
Univerfiteit ie Upfal.

ZueYet is 'er geen land op den aardbodem, waar
in grooter zorge gedraagen is en men meer moei-
te genomen heeft om de kennis te bevorderen,
en te verspreiden onder alle rangen der Maat-
ichappije, dan in Zweeden; een proef teffens
van een vrij en opgeklaard verftand, en van
dien eerbied voor de waardigheid en regten
der menschlijke natuur, welke, in die ruwere
lugtftreeken, vergoeding fchenkt voor het ge-
mis van veele zegeningen meer algemeen ge-
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Booten in zagter en vrugtbaarder oorden. Dat
deeze lof den Zweedfche Volke niet zonder
oorzaake gegeeven wordt, zal blijken uit eene
algemeene beschouwing van hunne instellingen
ter opvoeding en onderwijs, bekend onder de
benaamingen van Schooien, Gijmnasia, en
Univerdteiten.

Elke Parochie heeft haare School, waar in
de algemeene beginzeis van leezen en fchrij»
ven geleerd worden. Behalven deeze is 'er
eene openbaare School, in elke groote Stad,
op kosten van de Kroon onderhouden, waar
in de jongens blijven tot hun elfde of twaalf»
de jaar, wanneer zij doorgaans gezonden wor-
den na een der Gijmnafien. Deeze zijn desge-
lijks openbaare Schooien; doch volgens een
grooter maatstaf ingericht, en één deezer be-
staat in bijkans elk Gewest des Rijks. Uit de
Gijmnafia gaan de Jongelingen, den ouderdom
van zeventien of achtien jaaren bereikt hebben-
de, na een der Universiteiten, en voor het
grootste gedeelte na Upfal.

Op de Gijmnafia, en veele der grootere
Schooien, ontvangt de jeugd niet alleen onder-
wijs in de Latijnfche, Griekfiche en Hebreeuw-
/ene taaien; maar ook in de voornaamste Leer-
stellingen der Godgeleerheid. Deeze HenoZH
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illustres en Gijmnafia, staan onder het opzigt
en de bezorging der Bisfchoppen van de Bis-
dommen, waar dezelve opgericht zijn, en de
Bisfchoppen zich steeds onthouden. De Bis»
fchoppen, vergezeld door eenigen van de laa-
gere geestlijkheid en anderen, bezoeken de
Schooien op vastgestelde tijden, en beproe-
ven openlijk de vorderingen der jeugd. De leer-
wijze, en de boeken der voorleezinge staan
niet aan de keuze der Leermeesteren; maar
worden, door openbaar gezag, voorgelchreeven.

Te Stokholm is een Duitfche School , onder
het opzigt van de twee Duitfche Bedienaaren van
het Euangelie ; in deeze Kweeklchoolc ontvan-
gen de jongelingen onderwijs in de Griekfche,
Romeinfche en hedendaagfche Geschiedenis, de
Aardrijkskunde en den Godsdienst.

De Zweedfche Heeren vergenoegen zich zei-
den met 't geen men eene louter fchoolfche
opvoeding noemt; doch vervoegen zich tot

een of andere Iliustre School, of nog algemee-
ner, uit de Gijmnafia na de Univerfiteit. De
Zoonen van weivaarende Kooplieden en Boe-
ren, hebben dikwijls het voordeel der opvoe-
ding op eene Univerfiteit. Indien een Jonge-
ling, wiens omstandigheden niet toelaaten dee-
ze te ontvangen, blijken geeft van uitsteeken»
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de bekwaamheden te bezitten , en een gefchikt-
heid om tot de Weetenfchappen te worden
opgetoogen, geeven de School opzienders, die
in 't algemeen den roem hebben van hun post,
met groote naarstigheid en trouwe, te roer te
staan, deswegens kennis aan den Koning, die
daar op beveelt, dat hij eene opvoeding mag
ontvangen, gefchikt naar zijne bekwaamheid
en verdiensten. Ik mag deeze gelegenheid
waarneemen om te vermelden, dat de Zweed-
fche Geestlijken, voor verre het grootste ge-
deelte, zeer gefchikt zijn in hun gedrag, en
oplettend op de pligten van hun ampt.

In het Zweedfche Rijk, zijn drie verst-
teiten, die van Upfal, die van Lund, en die
van Abo. De schikking van de Aardrijkskun-
dige ligging der Plaatsen volgende, gelijk in
een rdsbelchrijvend Boek voegt, begin ik met
die van Lund, de Hoofdstad van Scania ,
voor de oudste Stad van Zweeden gehouden.
Dezelve ligt omtrent zestig Zweedfche mij-
len (*) ten zuiden van Stokholm, en omtrent
zeven en zestig van Upfal. Lund is de ver-
blijfplaats van eenen Aardsbisfchop. De lugt»

(*) De Zweedfche Mijl is bijna gelijk aan zeven En-
gelfche Mijlen.
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streek is zeer gezond; de omliggende grond
vlak zijnde levert zulks een wijdstrekkenden ge»
zigtseinder op* zeer gefchikt tot het doen van
Starrekundige waarneemingen. Over. den Zee-
arm, die Zweeden van Deenemarken fcheidt,
ziet men Koppenhagen , en den Deenfchen oe-
ver. De Hoogleeraars op die Univerfiteit zijn ,
de Adjuncten of Handlangers mede gerekend,
meer dan vijftig; de Studenten in gemeene jaa-
ren drie honderd. De Boekerij bevat meer dan
twintig duizend Boekdeelen. Daar is ook een
Kruidtuin te Lirnd; doch van geene vermaard»
heid altoos ,' het getal der Planten beloopt niet
over de twaalf honderd. Het was in de Uni-
verfiteit van Lund, dat Einn^us, onder het
geleide en opzigt van den Hoogleeraar sto-

LiEus zijne eerfte begrippen vormde van de rang-
fchikking in de Natuurlijks Historie gemaakt;
en hij leefde lang genoeg om te zien dat zij-
ne geliefde Studie aldaar begon te bloeijen,
onder den invloed van eenen zijner eigene
Kweekelingen. Vóór dien tijd gaf hij zijne
verwondering, in zijne Schriften, te kennen,
dat in eene ligging, veel gunstiger dan tA/HZ,
als vier graaden zuidlijker en westlijker gele-
gen, de Kruidtuin te Lund tot geen trap van
uitsteekenheid was opgeklommen.
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De Univerfiteit te dier Steede werd, in de
iaare 1688, opgericht door GAE.EE DEN XI, en,
naar zijnen naam, Academia Carolina Gotho-
rum geheeten. De Hoogieeraarfchappen zijn
in vier Klassen of Faculteiten verdeeld. De
eerfie de Godgeleerdheid, -— de tweede de
Regtsgeleerdheid — de derde de Geneeskun-
de, —- de vierde de Wijsbegeerte. Aan wel-
ken eene vijfde Klasfe van Hoogleeraaren is
toegevoegd,-onder de benaaming van Artium
Cultiorum Magistri, of Hoogleeraars in dè
fraaije Begaafdheden , naamlijk van fcher»
men, muzijk, dansfen en tekenen.

In de Godgeleerdheid zijn 'er drie gewoo»
de Hoogleeraars en twee buitengewoone, be-
halven twee, die den naam voeren van Magis-
tri docentes, of bijzondere Onderwijzers gehee-
ten worden. Deezer bezigheid schijnt te be-
slaan niet alleen in de Studenten in de God-
geleerdheid en Kerklijke Gefchiedenis te on-
derwijzen, en voor hun 's jaarlijks een gedeel-
te der Heilige Schrift te ontvouwen; maar
ook, om, op eene gemaklijke en gemeenzaa»
me wijze, hunne twijfelingen op te klaaren,
door het oplosfen van eenige moeilijke plaat-
zen in den Bijbel, of eenig ander Stuk, waar"
omtrent de Studenten opheldering verlangen.
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Op dezelfde wijze zijn de Hulp -Hoogleeraars
in de andere Faculteiten op deeze, als mede
op de andere Univerfitdten in Zweeden, altoos
gereed om te antwoorden op de vraagen hun
door de Studenten voorgesteld, 't zij op de plaats
der voorleezing, of in 't bijzonder onderwijs*
De Hoogleeraars, meest uitfteekende in Let-
terijver, moedigen het doen van dusdanige
vraagen sterk aan, en verblijden zich zeer,
wanneer zij daar in proeven zien, niet alleen
van naarstigheid, maar ook van vernuft; want
niet voor toegeftemd te houden alles wat voor-
gesteld wordt; maar stil te staan , te twijfelen ,
en zwaarigheden ter baane te brengen, mag
in zo verre voor een blijk van vernuft gehou-
den worden, ais het toont , dat 'er andere ver-
mogens van den geest werkzaam zijn dan en»
kei bevatting en geheugen. Onderfcheide
perfoonen hebben mij verhaald, zo in lerland
als in Schotland, dat de beroemde hutchin-

soN, Hoogleeraar in de Zedelijke Wijsbegeer-
te op de Univerfiteit van GlasgoW , en Schrij-
ver van een Zedekundig Werk, 't welk alle
Deugd doet bestaan in Goedwilligheid, aange-
spoord door Zedelijk Gevoel, gewoon was
met zijne Kweekeiingen te leeven en omtegaan
als of zij zijne gelijken en metgezellen waren.
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Daar ging geen dag voorbij of hij wandelde
eenige uuren in de Collegietuin, met eenigen
zijner Studenten, van wier bekwaamheid hij
een goed gevoelen koesterde, of met iemand , die
verkoozen hadt met hem in gefprek te treeden ,
en eenige vraagen te doen. Des avonds had
hij * op gelijke wijze, altoos een aantal ten zij»
nen huize.

De Godgeleerdheid, keurt men dezelve voot
eenige verbetering vatbaar, dan heeft zij zeker
geene op de Univerfiteit van Lund ontvangen,
de Regtzinnigheid heersdite aldaar, in de ge-
ftrengfle gedaante. De Caliph OMAR was niet
vaster overtuigd, dat alles wat noodig of voe-
gelijk was voor den mensch, om geweeten te

worden *in den Koran ftondt , dan de Hoog-
leeraars te Lund, zich verzekerd houden, dat
'er, ten aanziene van de Godgeleerdheid< niets
verlangd of daar aan toegevoegd kan worden i
beha 1ven 't geen LU'MER geleerd heeft. Dr.
NVLANDER, een der buitengewoone Hoogleer»
aaren in de Godgeleerdheid, geeft ook les in
de Griekfche en de Oosterfche Taaien.

Twee Hoogleeraars zijn 'er in de Regtsge»
leerdheid, één Medehelper, één Magister do-
ce«5. De Hoogleeraar. TiNGWAEE, heeft zich
in 't Noorden, bekend gemaakt door zijn Za-

I. DEEL. O men-<
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menfld van Regtsgeleerdheid, in de Zweed-
/ene taaie uitgegeven, en door den ongemee-
nen vlijt met welke hij alle de pligten zijnes
Ampts waarneemt. De andere Hoogleeraar,
LAURENCE MUNTHE, wordt voor een zeer ge-
leerd man in zijn vak gehouden.

Drie Hoogleeraars treft men aan in de Ge-
neeskunde. Dr. woLLiN, Dr. BARFOTH, en
Dr. ENGELHART, en twee Medehelpers, Dr.
FLORIMAN en Dr. MUNCR.

Dr. BARFOTH, Hoogleeraar in de Ontleed-
kunde, reisde door Engeland, en een gedeelte
van Schotland.

Dr. ENGELHART, Hoogleeraar in de befpie-
gelende en beoefenende Geneeskunde, is eer-
fte Lijfarts des Konings. Hij wordt gehouden
meer een man van wereld dan van letteren te

weezen; en, in vergelding hier van, behandelt
hij de zodanigen , die allen Lieden van lette»
ren en geleerdheid zijn, en onbedreeven in
de groote wereld, op een trotfche en ver»
fmaadende wijze. Zijne voorleezingen in de
Academie mag men veel eer aanzien voor
ontleende zamengevoegde ftukken dan oor-
fpronglijke voortbrengzels ; zij prijzen zich
voornaamlijk bij zijne toehoorders aan door
een gemaklijke en aangenaame voordragt. De
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Dr. heeft in Frankryk en Engeland ge-
reisd.

Dr. FLORIMAN geeft les in de Ofieologie, de
Materia Medica, en de Veearrzenijkunde.

De taak van Dr. MUNCR is voornaamlijk de
Pathologie.

In de Klasse der Wijsbegeerte zijn zeven
Hoogleeraars, en vijftien Medehelpers. De
Hoogleeraars geeven les in de Wiskunde, de
Algebra, de Sterrekunde, de Natuurlijke His-
torie, de Wereldlijke Geschiedenissen, oude
en hedendaagfche , en de Historie der Letter-
kunde; de Griekfche en de Oosterfche Taaien,
de Plantkunde, den Landbouw , het Natuur en
Volkenregt, de Bovennatuurkunde &c. &c.

De Medehelpers der Hoogleeraaren onderwij-
zen, behalven de eerde en nuttigste gedeeltens
der Natuurkunde, als de Aardrijkskunde, de
Plantkunde, en wat tot den Landbouw be»
hoort, in eene foort van Redeneerkunde , wel-
ke , volgens hunne bepaaling , een tak der bespie-
gelende Wijsbegeerte is. Het wil zeggen, zij
leeren fluitredenen maaken, op allerlei wijzen,
in allerlei gedaanten, kortom al de oude werk-
tuiglijke toestel om te zintwisten. Maar de
voornaamste bezigheid deezer Handlangeren ,
schijnt te bestaan in het verklaaren der Griek-

o 2 /ene
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fche en Latijnfche Schrijveren, door wijsgeer!-
ge en oordeelkundige ophelderingen. Zij. tree-

den ook te voorfchijn als les geevende in de
Historie der Zedelijke Wijsbegeerte , waar van
zij egter niet veel werks fchijnen te maaken.
In een Voordragt van de lesfen, welke ston-
den gehouden te worden, vond ik de volgen-
de bekendmaaking. LAUR. p. wa'HLiN, N.
Mag. Hist. Litt. docens , fata Philofophia
Moralis auditoribus enarrare-fibi propofuit (*).
Ik kon niet ontwaaren, dat zij , op deeze Uni-
versiteit, diep delven ren opzigte van het ge-
schil, wegens den grondflag der Zedelijke ver-
pligcing. Zij houden zeker geen gelijken tred
met de lotverwisfelingen en voortgangen der
onderscheidene gevoelens, ten aanziene van dat
onderwerp. Alles wat eenigzins goed is, naar
hun oordeel, in de Zedelijke Wijsbegeerte,
vindt men bij cicero en PUFFENDORF. Ik hel
over om te vermoeden, dat de Zedelijke Wijs-
begeerte te Lund, met een ongunstig oog, be-
schouwd wordt, als, in eenige opzigten, onguns-

(*) „ r.Avr.E«cE wüiiLiN Doctor in de Wijsbegeerte,„ en Leermeester in de Historie der Letterkunde, heeft„ voorgenomen een verslag te geeven, aan de zodani»
„ gen, die hem verkiezen ie hooren, van de Historie„ der Zedelijke Wijsbegeerte."
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tig voor de Leerstellingen van LUTHER. Ik
heb niet kunnen ontdekken , dat men van dit
ftuk veel werks maakt, op veele Catholijke of
Lutherfche, of, met andere woorden, op vee-
Ie Episcopaale Universiteiten.

De Hoogleeraars in de Wijsbegeerte zijn :
De Heer LioBEOR, reeds vermeld bij de Aca-

demie der Weetenfchappen.
soMMELius , voorheen Boekbewaarder ; hij

heeft eene Griekfche Spraakkunde in 't
Zweedsch uitgegeeven, als mede een groot
aantal Academische Verhandelingen.

matthias NOEBERG,Hoogleeraar in de Griek-
fche en Oosterfche Taaien, Lid van de Philo-
sophif'die Sociëteit te Gothenburg , en corres»
pondeerend Lid van het Mufeum te Parys.
Hij reisde met den beroemden MÖRNSTAHL,
in Griekenland, Turkeyen, Italië enz. Hij
heeft eene nieuwe wijze van het Hebreeuwsch
uit te fpreeken ingevoerd, alsmede eene nieu-
we wijze om die Taai gemakiijk te leeren.
Zijne wijze van het Grieksch uit te fpreeken,
fchoon over 't algemeen voor nieuw gehouden,
was voorheen aangenomen door REUCHLiN,
die, over dit onderwerp een gefchil voerde
met ERAsmus , wiens wijze van uitfpreeken nog
te Upfal stand houdt. Het zou, mijns oor-

O 3. deels,
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deels, moeilijk vallen eenig onderwerp van let-
terkundige nafpeuring aan te wijzen, 't welk
nutloozer of onzekerder is, dan een onderzoek
na die juiste wijze op welke doode taaien moe-
ten worden uitgefprooken. De Heer NORBER<3
is, buiten tegenfpraak, een man van verstand,
zo wel als een vlijtig en geleerd man. Hij
heeft uitgegeeven een Codex Syriaco Hexa-
plaris, met eene Latijnfiche Overzetting, als
mede een groot aantal Academifche Verbande-
lingen, bovenal betrekking hebbende tot de
Oosterfiche Volken, derzelver zeden en gebrul-
ken, van welke hij een groot bewonderaar is,
van derzelver Goden, Wetten enz., alles in een
zuiveren Latijnfchen ftiji, voornaamlijk op de,
leest van TAciTus gefchoeid.

MATHEW FRENLiNG, Hoogleeraar in de Be-
spiegelende Wijsbegeerte. Hij heeft een stukje
in 't licht gezonden getijteld, „ Een onder-
„ zoek der Bewijzen van den Heere KANT,„ voor het Bestaan van god, en de Onsterflijk-„ heid der Ziele;" benevens eenige Godge-
leerde Proeven. Het uitfleekendfte van zijn
arbeid zijn 's Mans Verhandelingen over het
Ruim, gelijk het begreepen wordt door KANT.
Hij bezit een zeer fcherpzinnig verstand, zo
wel ds eene leevendige verbeelding, en eene
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vloeibaare wijze van zich uit te drukken; hij
heeft daarenboven de gaave van belang en vuur
bij te zetten aan de behandeling der afgetrok-
kendste onderwerpen. Hij heeft zich ingewik-
keld gevonden in verfcheide gefchillen met den
tegenwoordigen Bisfchop (eertijds Hoogleeraar)
MUNTHE, een Volger en Verklaarder van het
Kant/iaanfche ftelzel.

RETZius, Hoogleeraar in de Natuurlijke His-
torie en Scheikunde , hier boven vermeld.

TEGMAN, Hoogleeraar in de Wiskunde, hij
wordt voor een goed Leermeester gehouden.

LUNDBALD , Hoogleeraar in de Dichtkunde
en Welfpreekenheid. Hij behaalde den prijs bij
de Academie der Fraaije Letteren, door een
Dichtstuk op de Overwinning van carel DEN

XII. te Nerva. Hij is een groot Latijnsch
Dichter, en in de daad de éénige in Zweeden.

sMERG, Hoogleeraar in de Geschiedenis,
Schrijver van Verhandelingen over Zweedfche
Oudheden;

Zo op de Zweedfche ais op de Deenfiche
Univerfiteiten is een Rang «f Waardigheid, van
Doctor in de Wijsbegeerte. Het kan moge-
lijk dienen om eenig licht te verfpreiden over
den staat der Wijsbegeerte in Zweeden, de wij-
ze te vermelden, op welke men tot die waar-

o 4 dig.
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digheid komt. Eerst ondergaan zij een onder-'
zoek over de Godgeleerdheid, en vervolgens
over het Latijn. Deeze proeven doorgestaan
hebbende,Worden zij, voor de tweede keer,
wegens het Latijn ondervraagd, en hun eeni-
ge vraagstukken door alle de tien Hoogleeraa-
ren voorgesteld. Vervolgens verdeedigen zij
eenige Stellingen van eigen opgave, en wor-
den voorts, zonder eenigen verderen ommeflag,
tot Doctors in de Wijsbegeerte bevorderd. —,

Te Lund zijn twee Drukkerijen.
De Letteroefenende jeugd te Lund bestaat,

over 't algemeen, niet uit jongelingen van den
eersten rang, of de rijkste; maar uit de laage-
re klasfe in de maatfchappij. Zij stonden be-
kend voor zeer losbandig, en vertoonden vaak
een ongetemden geest, even gelijk ik verno-
men heb, dat de Studenten te Eton, en te

D^i/nnn/Zs?-, zich nu en dan door dergelijke
buitenfpoorigheden deeden kennen. Zints eeni»
gen tijd, nogthans, hebben die te Lund zich
fchiklijker en bedaarder gedraagen, en die hal-
ftarrigheid, waar op zij voorheen roem droe-
gen, is allengskens veranderd in welvoeglijk-
beid en bedaardheid, gelijk het Vrienden der
Zanggodinnen betaamt. Men heeft 'er eene
Sociëteit opgericht, om de buiteniandfehe
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Tijschriften zich aan te schaffen. Deeze So-
ciëteit bestaat uit Hoogleeraars en Studenten.
Dezelve veroorzaakt eene soort van verbin-
tenis, welke veel voordeels aanbrengt, en 't
een zeer redelijk vermaak oplevert. De na-
bijheid aan Zee, en de gemaklijkheid van ge-
meenschap, stek de Inwoonders van Lund in
staat om kennis te houden met Deenemarken
en Duitschla.ul, de vorderingen daar gemaakt
waar te neemen , en 'er voordeel mede re doen.

Op deeze, gelijk mede op de andere Zweed-
fche Universiteiten , worden lijsten in 't Latijn
uitgegeeven van de onderwerpen, welke be-
handeld staan te worden, van de Boeken over
welken de Hoogleeraars, hunne Medehelpers
en andere Leermeesters, zullen handelen, in
hunne Voorleezingen, Het zal niet ongevallig
weezen voor mijne Latijnfche Leezers hier
eenige staaltjes te zien van de Latijnfche Aan-
kondigingen, door welke, in deeze lijsten, de
onderfcheide Leeraars niet alleen de eigenlijke
Studenten; maar, zo 't fchijnt, eik een uitnoo-
digen om voordeel te doen, met hunne les-
ien en onderwijzingen. Ik heb daarom, aan den
voet deezer bladzijde , eenige weinige van deeze
Bekendmaakingen willen voegen, niet alleen
van de Hoogleeraaren te Lund, maar ook van

0 5 de
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de twee andere Univerfiteiten (*). De onder-
fcheide lesfen loopen doorgaans in een half

(*) UNIVERSITEIT VAN LUND.

eric GUS-TAF LiOLECii, Histor. Mtur. & (ücon. Prof
&c. &c. &c. Pra;lectionibus publicis brevis curfu mi-
«eralogico abfoluto, plantas oiücinales vivas variasque in
«economia utilisfnnas, herbas, arbores & frutices, pro-
ponere in animum induxit. Privacim delideramibus fe
accommodabii.

matth/eus URENI.MG Philof. I°heor. Prof. Pvég. &
vrd. Pfychologiam publics, hora a. m. VIII. tradei.
Privatam operam prieceptis Logica: & Ontologie hora
p. m. 11. 111. impendere ftatuit. Neque vero iis deerit ,
qui celeb. Xaminm phüofophantem audiere veünt, fum»
mam libri, qui infcribiwr O/M reinen Vernunft propo-
fiturus.

cnßis'roPliEßis roRA-rii, fubfenmrio & palestra; acade-
mia; piNfectus, fpondet fe libencer faiizfactorum omnibus
üs ex lludio a juventute, qui fuam in arte nobili anna
lelicicer nactandi, & Nrenus viberandi expetunc manu-
ductionem.

UNIVERSITEIT VAN U?BAE.

'PETRUS NIGOLAUS cnßis-riERKiN , phil. &f. U. Doctor,
Logices & Metaphylices Profesfor &c. &c. Fundamen-
ta & elementa "Phologia; IXacuralis, methodo lhethico-
polemiek publicis lecrionibus hoe anno iradere conNituit:
privatam quoque operam audicoriam defideriis accommo-
dabit. '

KIOOLAUS N.ISTEI., altis faltandi magister, muilcos ad
ibnos docebic juniores non modo apcé componere pe-
des, fel et decoros gestus carporisque nabicum politiorem
iuduere.
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jaar af: zo dat men tweemaalen in 't jaar de-
zelve kan houden. De eerste lesgeeving. be-
gint met den eersten van Januarij en eindigt
den zestienden van Junij de tweede neemt

eenen aanvang den eersten van October, en
wordt den, zestienden van December beflooten.

De beroemde Univerfiteit van Upfal werd
opgericht onder de regeering van den Bestuur-
der STEN STOEE, den Ouden, ten jaare 1346,
met verlof van Paus sixtus OEN IV. gefchoeid

UNIVERSITEIT VAN AU 0,

GALRIEI. ERIGUS UAARTNAN M. D. Med. Pract. Profesf.
&c. &c. Nedicinam popularum publicis lectionibus ca
explicare conllicuir meihodo, ut non minus artis faluca-
ris alumnis, quam etiam aliis earum rerum curiofis fiat
milis: privatim autem, pathologiam generalem & fpecia-
lem alternis percractabic horis.

GLORGius UAicE'r, Lingua; Gallicse Magister, diebus
mercurii & faturni hora 11. p. m. librum cvi citulus les
Avantures de Telemaqve, publice interpretabitur;
fis privatim in lingua Gallic» mllitutionem defiderantibu"
haud defmurus.

or,Avus I.EVM, artis laltatoria; magister, operam fuam
in arte faltandi expetennbus facilem & indefesfum fe pr»-
bebit ducem.

M!AK«ES TIIORLERG, virector mufica; & organi ad
templum cathedrale Aboenfe mulicam publicis concenti-
bus, diebus mercurii & faturnii, hora 111. p. m. haben-
dis docebitz privatam quoque inllicutionem petentjbu»
l'uam haud denegabit operam.
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op de leest van die te Bologne, en met alle
de voorregten der Univerfiteit van Parys. De
Zanggodinnen namen uit Upfal de vlugt, bij de
Hervorming te gelijk met de Priesters van de
Roomsch Oatholijke belijdenisfe; doch werden
door 6usTAVLS vASA terug geroepen, die aan
de Univerfiteit waar in f hij zijne opvoeding
ontving, zo veele bijgevoegde voordeden ver»
leende , en dezelve zo ruim en rijklijk begiftig-
de , dat hij, met rede, voor den tweeden Stich-
ter gaat. — Behaiven , dat hij een groot gebouw,
op eigen koste, liet vervaardigen, fchonk hij
aan de Univerfiteit zijn vaderlijk erfgoed Vafa;
door welke gifte de jaarwedden der Hoogleer-
aaren vergroot en honderd en vijftig Studen-
ten onderhouden werden. Zijn voorbeeld werd
gevolgd, zo door zijne l'hroonopvolgers , als
door bijzondere perfoonen , en dewijl de Fond»
feu rijker en rijker geworden zijn, is het aan»
tal der Studenten, daar uit onderhouden, naar
evenredigheid, vermeerderd. Het ftrekt tot

groote eere voor deeze Univerfiteit, dat de
Hoogleeraars, de jaargelden, welke zij trek-
ken, getrouwlijk besteeden aan de voorwerpen
van derzelven oorfpronglijke bestemming, naam»
lijk, de bevordering en verfpreiding van kun-
digheden.
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Aan het hoofd der Univerfiteit is een Kan»
selier , altoos een persoon van den eersten rang
en aanzien, en doorgaans iemand uit de Ko-
ninglijke Familie. Deeze waardigheid wordt
opgedraagen door de keuze der Hoogleeraaren ,
en bekragtigd door zijne Majesteit. De Kan-
selier regelt en verklaart de vaststellingen, be-
lust groote geschillen en oneenigheden, welke
'er mogen ontdaan, levert alle verzoeken en
boodschappen de Univerfiteit betreffende, aan
de Koning over. Bij zijn afweezen bekleedt
de Aardsbisfchop van Upfal zijne plaats.
Uit het lichaam der Hoogleeraaren, of uit de
zodanigen hunner, die bekwaam zijn, ter oor-
zaake van hun stand bij de Univerfiteit (*),
wordt jaarlijks een Rector Magnificus gekoozen,
deeze is eene foort van IVlagistraatsperfoon ,
die de Studenten kan straffen, wegens geringe
misdrijven, met het befiaan in boete of gevan-
genzetting, en wiens regtsgebied over hun,
zich zes mijlen rondsom de Stad uitstrekt.

De Hoogleeraars zijn 'er in zeer grooten ge»
tale. In het vak der Godgeleerdheid telt men
'er zes, drie Hulp - hoogleeraars en drie bijzon»
dere Onderwijzers, Magistri docentes; in de

(*) De zodanigen worden Viri Doctorales geheeten.
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Regtsgeleerdheid , twee Hoogleeraars en twee
Medehelpers; in de Geneeskunde, drie Hoog-
leeraars en twee Medehelpers; in de Wijsbe-
geerte, tien Hoogleeraars en twintig Medeon-
derwijzers; behalven deezen, vindt men 'er ze-
ven onder den naam van Artium equestrium
& cultiorum Magistri; te weeten een Pikeur,
een Franiche meester, een Dansmeester, een
Tekenmeester, een Muzijkmeester, een Scherm-
meester, een Meester in de Hoogduitfche en
Engelfche Taaien. Wegens eenigen der Hoog-
leeraaren van Upfal geloof ik op de volgende
berigten te mogen staat maaken.

NEiRTER, Koninglijk Hoogleeraar in de Wel»
fpreekenheid en Dichtkunde. Hij staat bekend
voor iemand, die ontzettend veel Geschiede-
nissen geleezen en onthouden heeft, zonder
egter een goed Geschiedkundige te zijn. Hij
kan leezen, en zich het geleezene herinneren;
doch niet onderscheiden en zamenvoegen. Hij
heeft de Philofophie van kant omhelsd, en is
een ijverig voorstander deezer nieuwe leere.

AFZELiUs, Hoogleeraar in de Scheikunde *hij wordt in Zweeden gehouden voor een eerst

vernuft; doch gezegd zeer traag te zijn. Hij
is een der bekwaamste voorstanderen van de
Antiphlogistifche Scheikunde.
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AURivELLius, Boekbewaarder en Hoogleer-
aar in de Beschaafde Letteren, Litera huma-
niores. Hij steekt uit in bijgeloovigheid, en
door de beletzelen, welke hij steeds zoekt in
't midden te brengen, zo veel de gelegenhe-
den zich aanbieden en zijne vermogens strekken,
om de vordering in kennis steeds te dwars-
boomen.

Recht tegen over AURivELLius staat TiNG-

8TADIUS, D. D. Hoogleeraar in de Oosterfche
Taaien , die mee zeer veel vrugts gearbeid heeft
om vrijere gevoelens, den Godsdienst betref-
fende, op de Univerficeit in te voeren.

CHRISTOPHER DOHL, Hoogleeraar in de Griek-
fche Taaie, een Geleerd man in zijn vak, en
teffens van kiefchen fmaak : hij worde voor een
der beste Latijniscen in Zweeden gehouden.

ABRAHAM ALMQUIST, Leeraar in de Godge-
leerdheid, is een man die wijsgeerig denkt, en
den voortgang der kundigheden, zelfs in der-
zelver laacfle vorderingen, voet voor voet ge-
volgd heeft, ALMQUisr, fchoon een Leeiaar
der Godgeleerdheid, fchept groot genoegen in
het voortplanten van alle de hedendaagfche
ontdekkingen in de Wijsbegeerte.

hoijer, Medehelpend Hoogleeraar in de Ze-
delijke Wijsbegeerte , is, zeer bedreeven in het
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Kantiaanfche stelzel, en wordt geteld onder
de fcherpzinnigste en onderfcheidende redenkun-
digen in Zweeden. Hij heeft een Boek uitge»
geeven om ds mogelijkheid aan te toonen van
het vormen van Wijsgeerige denkbeelden, en
dus het daarfldlen eener algemeene taaie.

In de opgegeevene lijst der Lesfen bij de
Üpfalfche Univerfiteit, voor den jaare 1795 te

houden, tekende ik op, dat de Heer hoijer
het op zich nam om de Begin zeis der Zede-
lijke Verpligting te ontvouwen Fundamen-
ta Philofophia; Morum exponere conabitür. Op
die zelfde lijft verbondt zich DANIËL BOETHius,
Hoogleeraar in de Zeden en Staatkunde, om
de Grondbeginzeis der Zedelijke Wijsbegeerte
te toonen, en een Wijsgeerig berigt te geeven
van de Zedelijke begrippen (*). Ds belang-
stelling in de Zedelijke Wijsbegeerte, en in 't
algemeen in 't geen de Zielkunde raakt, op ds
Univerfiteit van Upfal, doet zich niet minder
kennen uit eene Aankondiging van den Hulp»
hoogleeraar in de Zedelijke Wijsbegeerte, de
Heer steinhammer, die te verstaan geeft, dat
hij tot ftoffe zijner Lesfen zou neemen de

(*) Fundamema Philofophia; Moralis eruet, ideas MO"
rales philofophia: enodatas exponet.
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Historie, van den Mensch. Niets kan diep-
deivender zijn dan, ten opzigte van de Zede-
kunde, een algemeen overzigt te neemen van
de gevoelens, de driften, de beginzels des
Menschdoms , zo als dezelve ontvouwd en ten

toone gefpreid worden in de gefchiedenis, het
groot Theater van Zedelijke Ontleedkunde.

De Hoogleeraarfchappen te Upfal staan ter

begeeving des Konings. De Jaarwedden hun
toegelegd loopen van zeven honderd en ze-
ventig tot elf honderd Guldens. Geduuren-
de elk tijdsbestek der Lesfen geeven de
Hoogleeraars vier openbaare Lesfen, in de
Week, voor niet; en het zelfde aantal van bij-
zondere Voorleezingen. Voor de laatste worden
zij betaald door de Studenten, fchoon het geld
niet veel te beduiden hebbe. Een Hoogleer-
aar, die zijn ampt dertig jaaren heeft waarge-
nomen, heeft vrijheid om, met den tijtel van
Emeritus, uit te fcheiden, en hij blijft zijne
Jaarwedde ieevenslang trekken.

In vroegere dagen waren de Univerfiteiten
menigwerf opgevuld met duizenden van Studen-
ten. Zo laat zelfs als het jaar 1730, telde die
van Upfal alleen meer dan twee duizend. Het
is een sterk bewijs van eene zeer groote ver-
andering in de begrippen, oogmerken en in-

I. DEEL. P Zig-
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zigten der Zweeden, dat het jaarlijks getal der
Studenten te Upfal thans , een gemiddeld getal
genomen, niet boven de vijf honderd beloopt.

De Studenten woonen in geene bijzondere
Collegien, en zijn 'er geene bijzondere Gebou-
wen ten hunnen verblijve bestemd ; doch zij
woonen, even als te Edenburgh en Glasgow,en
op eenige andere Protestantfche Universiteiten,
in de Stad. Zij hooren de Lesfen, die door
de onderfcheidene Hoogleeraaren gegeeven wor-
den aan dier eigene huizen, of de openbaare
vertrekken daar toe gefchikt. Behaiven de
Studenten, die van den Koning een jaargeld
trekken, en Burfars genaamd worden, zijn
'er andere onvermogende die, in de te maa-
kene kosten, ondersteund worden, uit Fond»
sen , gesticht door bijzondere perfoonen; doch
deeze zijn veelal verknogt aan Familie - naamen ,
of bepaald tot Inboorlingen van bijzondere
Landfchappen. Het hoogste van die Onderstand-
gelden bedraagt honderd vijftig, of honderd
vijf en zestig Guldens. De Studenten te Upfal
zijn niet overgegeeven aan een ruw of onge-
regeld gedrag; doch zetten , over 't algemeen,
hunne Letteroefeningen met voeglijkheid en
naarstig voort. Deeze Univerfiteit wordt, met
regt, voor de eerste Kweekfchool in 't Noor-
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den gehouden, en heeft, van tijd tot tijd,
mannen uitgeleverd, voortredijk in elk vak der
Wetenfchappen. De beroemde Tuin van Plan»
ten en Gewasfen is klein; doch met oordeel
aangelegd.

De Univerfiteit van Abo werd, ten jaare
1640 gedicht, door Koningin cnRisTiNA, en
begiftigd met dezelfde Voorregten als die van
Upfal. In de Godgeleerdheid zijn 'er drie
Hoogleeraars en één Helper; in de Regtsge-
leerdheid één Hoogleeraar; in de Wijsbegeer-
te negen Hoogleeraars, en drie Medehelpers.
In de Godgeleerdheid zijn 'er, behalven ds
Hoogleeraars, twee Leeraars , of Magistri do-
centes; 'm de Wijsbegeerte, behalven de Hoog»
leeraars, negen Onderwijzers. Om bevallige
hoedanigheden te vormen zijn 'er vier Hoog-
leeraars of Artium cultiorum Magistri; naam-
lijk een Franfche Taaimeester, een Dansmees-
ter , een Schermmeester , en een Muzijk»
meester.

Ten aanziene van de Zweedfche Universitei-
ten, in 'r algemeen, staat op te merken.
Voor eerst, dat het aantal der Hoogleeraaren,
Onder» hoogleeraaren en Onderwijzers , Ma-
gistri docentes getijteld , naar evenredigheid
een veel grooter getal uicmaaken, indien ik

P 2 mij
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mij ten opzigte der volkrijkheid van Zweeden
niet bedrieg, (welke geen drie millioenen te

boven gaat, dan in eenig ander Land van
Europa, het getal der Inwoonderen in aan-
merking genomen zijnde. Ten anderen,
dat, fchoon de Gefchilvoerende Godgeleerd-
beid, en de Redekunst van ARisTOTELEs, met

de daar aan beantwoordende en beuzdagtige
twisten, nog stand blijven houden, 'er nog-
thans veel vlijts besteed en veel vernufts be-
toond wordt, in het aankweeken van wezen-
lijke kundigheden, en het ontvouwen van on-
derwerpen van het grootste aanbelang en nut. —
Ten derden, dat 'er eene voeglijke maate van
gemeenzaamheid plaats heeft, tusfchen hun die
onderwijzen en hun die onderweezen worden;
dat de eerstgemdden altoos gereed zijn, en ver-
langen om , op de duiddijkfte en overtuigendde
wijze, hunne Lesfen mede te deden: zij noo-
digen hunne kweekelingen uit , om hunne
zwaarigheden en twijfelingen voor te flesten,
vraagen te doen, en zelfs een Schrijver op te

geeven, dien zij verlangen opgehelderd, of een
onderwerp, 't geen zij wenfchen behandeld te

zien (*). Ten Vierden, is het, zo verre

(*) In meest alle de berigcgeevingen, op de iaarlijk-
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ik onderrigt ben, bijzonder eigen aan de
Zweedfche Univerfiteiten, dat zij het fchermen
en dansfen onder het getal der befchaafde en
vrije kunsten rangfchikken. De Zweeden hebben
daar in volkomen gelijk. Beide zijn zij tot
beginzels en befpiegeling te brengen, en kun-
nen zich, over zulks, den tijtel van kunst
toeeigenen. De waardigheid van het Dans»
fen, 't welk met regt onder de kunsten van
navolging mag geteld worden, zo wel als de
Muzijk- en Schilderkunst, is, met veel be-
kwaamheids verdeedigd en opgehelderd door
den beroemden Dr. Adam SMIT» (*). Hij
merkt, onder andere bijzonderheden, betreffen-
de dit onderwerp, op, dat het verbindend be-

fche Lijsten, ontmoeten wij zodanige Verklaaringen van
dezijde der Hoogleeraarenals de volgende : „Privatim ca
lractabic, qua; ltudiis audiwrum convenerinc." — ~ Pri-
vatim operam auditorurn defideriis accomodabic.■—■ Nee
non defideriis commiliconum in czeteris Nudii hillorici
locis ut poterit, privatim fatisfaciet." ■— „ In explica-
lione facri alicujus Libri historici, quem adpetierim au-
diceres , Nudiofa;, juvemuti infervire conabitur." —
Auciorem Grscum, quem defideraverint fucuri auditores,
explicabit. — Ohemiam docens defideriis hon. commili-
tonum, omni, qua potesi, diligentia & tideliiate, fuam
Zccommodabit operam, &c. &c.

(*) In diens Posthumous Es/ays on Philofophical Sub-
jects.
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ginzel tusfchen de Muzijk en hei Danzsen is
wat de Ouden Rythmus, of 't geen wij tijd
en maat, noemen. Ten Vijfden, zijn 'er
weinig, indien eenige Landen in Europa, waar
uitsteekenheid in Letterkunde en Weetenfchap-
pen zo zeer ten Hove , in aanmerking genomen
wordt, als in Zweeden. De Ridderordes, en
andere merktekens van onderscheiding, zijn
aan verfcheide Hoogleeraars, bijkans in eene
overloopende maate, opgedraagen. Over 't al»
gemeen wordt het character van een Geleer-
den in Zweeden, met diep ontzag en hoog-
agcing, bejegend. Her is een voorwerp van eer-
zugr, bij mannen van bedrijf en in ruimen doe-
ne leevende, en zelfs bij den adel en aanzien-
lijken.

Hier bij mag ik nog voegen, dat ousTAvus

DE III. omtrent hec afloopen des jaars 1778,
den Kroonprins, thans Koning van Zweeden,
na de Universiteit van Upfal geleidde, en in
perfoon tegenwoordig was, bij alle de open-
baare als mede bij het grootst gedeelte van de
bijzondere oefeningen, door den jongen Prins,
staande een verblijf van zes weeken, verrigt.
De ijver en den gelukkigen uitslag, waar me»
de hij zich op de Letteroefeningen toelag, in
den vroegen leeftijd van acht of negen jaaren ,
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ftnaakte zeer aan den Koning, die, om hem
gemeenzaam te maaken met het Volk, tot het
welk te regeeren hij gebooren was, en vroeg-
tijds kennis van het Koningrijk te doen krij-
gen, hem reeds door verfcheide deden des
Rijks omgevoerd hadt.
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NEGENDE HOOFDSTUK.

Os jaarlijkfche Vertooning van Schilderstuk-
ken te Stokholm — De Academie der Schil-
der- en Beeldhouw - kunde — Ver(lag van eenige
uitfieekende Schilders, en hunne Voortbreng-
25/5 — Eenige Werken den Dilettanti.

JLJe tentoonstelling van Schilderijen te Stok-
holm, alle jaaren in de maand Februarij, is
een stuk zo wel van fraaij vermaak, als van on»
derwijs. Dezelve staat open voor iedereen, en
men betaalt niets bij de intrede. Hier verza-
melen de Heeren en Dames van Stokholm in
menigte, om door goedkeuring en toejuiching,
de poogingen van vernuft aan te moedigen.
Het is geen geringe lof van deeze verzame-
ling te zeggen, dat dezelve zo wel waardig is
om gezien te worden door vreemdelingen uit
alle landen, als door de Zweeden. Hier ziet
men, met eenen opdag van het oog, den staat
dier Kunsten in Zweeden, en men wordt in
staat gefield niet alleen om eenig denkbeeld te

vormen van bekwaamheid der Kunstenaaren;
maar ook van den algemeenen fmaak, en het
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oordeel der Natie. Elk verklaart zijn gevoe-
len over de vertoonde Stukken, zonder agter-
houdenheid; fchoon 'er altoos eenige Heeren
en Dames zijn, die voor uit loopen, en den
algemeenen toon van prijzen of laaken zetten.

Mijn opmerking viel bijzonder op één Schil-
der, die zich beviijtigde om de aandagt des ge-
heelen gezelfchaps op zijn Schiiderftuk te be-
paaien; hij fprak 'er over tot elk, en van
niets anders. Hij was flipt en bedendig te-
genwoordig bij de tentoonstelling, en ont»
haalde zich op de loflpraaken, welke hij an-
deren afperste.

Deeze vertooning gefchiedt in het huis ge-
fchikt voor de Academie der Schilder- en
Beeldhouwkunde. Negen Hoogleeraars behoo-
ren tot deeze inrichting, en omtrent vier hon-
derd Leerlingen. De Academie deelt jaarlijks
drie groote en drie mindere Prijzen uit. De
Kweekelingen, die de uitfleekendfte blijken
van vernuft geeven, laat men, op kosten van
de Academie, na Frankryk en Italië reizen.

Daar zijn vijf bijzondere vertrekken, niet
groot, en zeer laag van verdieping, waar in
de Schilderstukken, met weinig fchik of be-
valligheid, worden opgehangen. In het middel-
de, 't geen de voorkamer mag genoemd wor-

P 5 «-en;
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den; dewijl men, door 't zelve, in alle de
overige komt, worden de Schilderijen, die
men veronderstelt de minste verdiensten te be-
zitten, doorgaans opgehangen: als mede de
Tekeningen van de Scholieren. De kamer aan
de flinker zijde bij het inkomen is bestemd
om de Stukken van den eerden rang te ont-
vangen; en die aan de rechter zijde, voor de
Beelden, de Basforelivos in pleister, als mede
Tekeningen. De tweede kamer is opgevuld
met een vermengde verzameling van Schilde-
rijen, bouwkundige Tekeningen, plans van
openbaare Gebouwen; hier onder vindt men
een aantal Portraiten, en Landfchappen. Naast
dit vertrek is een Kabinet, behelzende plans
en modellen van nieuwe uitvindingen, of ont-

werpen in de Werktuigkunde.
Bij deeze tentoonstelling treft men niet al-

leen aan de Werkstukken van gebooren Zwee-
den; maar ook van zodanige Leden, die el»
ders gebooren zijn; daarenboven, de Werken
van hun, die men den naam geeft van Agreès
of Asfociates, die, fchoon zij tot de Academie
behooren, dezelfde voorregten niet bezitten,
ais de Leden; en van Vreemdelingen, dat is
te zeggen, van perfoonen, die, zonder Leden
of Asfociates te zijn , van den Voorzitter vrij-
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beid verkrijgen om hunne Werken te vertoo-

nen. Het aantal der Stukken , welke ik, bij de
Kunstbefchouwing in den jaare 1800, zag, be-
droeg honderd en negen en twintig. Eik
Schilderstuk was met een talletter getekend,
en de naam des Schilders ftondt 'er beneden.
Bij het fluiten der Kunstvertooning , welke
vijftien dagen duurt , wordt een gedrukte lijst
uitgegeeven , waar in alle de Stukken gefchikt
zijn, naar derzelver orde en rang. Eerst van
de Zweedfche Leden ; ten tweeden van de
Vreemde Leden; ten derden, die van de Asfo-
ciates ; ten vierden van de Tillaggning ofKuns-
tenaars , aan welken het vertoonen hunner
Werkflukken, zonder dat zij tot de Academie
behooren, toegestaan is. Ik zal dezelfde orde
in agt neemen, bij de opgave van de uitftee»
kendste Stukken , of de zodanige, die toen de
meeste oplettenheid trokken, 't zij te recht,
of anderzins.

ZWEEDSCHE LEDEN.

De Heer john TOBIE SERGEL, wiens naam
wel bekend is bij de Kunstenaars , in alle
deden van Europa; hij wordt geteld onder
de eerste Beeldhouwers, en geagt de éénige
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in 't Noorden te zijn, die groote verdienden
beeft. Hij oefende zich te Rome, en is een
van die geenen, die de meeste eere aan de
hedendaagfche School heeft aangedaan : hij
heeft verfcheide Werkstukken van groote waar-
de vervaardigd. Niet lang geleden voltooide
hij een Standbeeld in Brons van GusTAvus

DEN 111. 't zelve is van collosfale grootte, en
gefchikt om geplaatst te worden op een voet-

stuk voor het Kasteel, tegen over de Brug,
welke na de Admiraliteit gaat. Het meest be-
wonderd stuk van zijne hand is de Groep voor
Cupido en Phyche, welke de grootste fchoon-
heid van gedaante, en keurigde uitdrukking
van gevoel, op de gelukkigste wijze, veree-
nigt. Het is bestemd voor het Paleis van
Haga. Ongelukkig telt men SERGEL niet
langer onder de Zweedfche Kunstenaaren: hij
is gebed uit het werken, en, als 't waare uit
de wereld gefchdden. In diepe zwaargeestig-
heid gedompeld, leeft hij in een ftaat van vol»
maakte eenzaamheid, en wordt van niemand
gezien, dan van zijn eigen knegt.

De Heer CAREL ERED. BREDA. Deeze Por
trait - Schilder is zeker in Engeland bekend;
hij werd bij de Kunst opgekweekt door Sir
JOSHUA REVNOEOS, en is nog een volger van
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diens manier, BREDA is gelukkig in het wel
treffen van de gelijkenis; hij bezit de kunst
om aan zijne Stukken een historisch voorko-
men bij te zetten, door middel van bijvoeg»
zeis van Bouwkunde, Landfchap, als ander-
zins. Zijne kleuren zijn fchitterend, misfchien
d te gloeiend; de houding, welke hij aan
zijne beelden geeft, is zomtijds een weinig
onnatuurlijk en overdreeven; zijne tekeningen
zijn niet altoos naauwkeurig, noch zijne klee-
ding bevallig. Hij werkt veel, en zeer fchie-
lijk; zijne Schilderijen zijn, strikt genomen,
niet meer dan fchetzen. In zijn gedrag en
zeden is hij zeer zagtaartig en beminnelijk; hij
maatigt zich niets aan. Hij bezit eene verza-
meling van Schilderijen, eenige deezer zijn
zeer fchoon.

De Heer NicoLAAs LAFRENSEN, een Schilder
wel bekend in Frankryk, waar veele zijner
Schilderstukken in plaat gebragt zijn. Hij is
een aangenaam Kunstenaar, gelukkig in de
denkbeelden, welke hij vormt; doch wat zeer
gehegt aan de Franfche School.

De Heer EEiAS MARTIN, een Landfchap-
Schilder; hij wilde ook een Schilder van His-
toriestukken weezen doch ten zijnen opzigte
geldt volkomen het zeggen, ne futor ultra

237ZWEEDEN.



crepidam. — „ Schoenmaaker hou u bij uw
leest." Vóór de aankomst van den Heer BE-
LANGER was hij de eerde Landfchap -fchilder
in Zweeden. Ik fpreek alleen van zijne Stuk»
ken met Olieverf; want ten opzigte van het
Schilderen met andere verwen, verstaat hij de
eerste beginzels niet. Van alle Kunstenaaren
in Europa mij bekend, is MARTIN de geluk»
kigste in zijne gekheid. Hij houdt zich zo
ten vollen overtuigd, dat hij, in alle vakken,
de eerde Schilder in Europa is, dat de zugt
na roem en vermaardheid, die drift, dikwijls
gepaard met angstvalligheden en kwellingen,
bij hem geene andere, dan de behaagelijkfle
gewaarwordingen veroorzaakt. Indien hij het
doek flegts met zijn penceel aanraakt, komt
'er, gelijk hij zich verbeeldt, terstond een be»
ginzel van iets voortreflijks te voorfchijn. Hij
maakt geene zwaarigheid openlijk te verklaa»
ren, dat zijne eigene Stukken de eerste in 't
Heelal zijn ; hij stelt ze gelijk met die der be-
roemdste Kunstenaaren in de Gefchiedenisfen
vermeid, en hij befluit de lofreden, welke hij
over zich zelven uitboezemt, met aan te mer-
ken, dat hij alleen de grootste der nog lee-
vende Kunstenaaren is, en befchreidt het lot,
't welk de Kunst dreigt , door zijn hoog
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klimmende jaaren. Hij is een goedaartig man
en zo zeer geneigd om beleefd omtrent ande-
ren te weezen, als wel voldaan over zich zei-
ven, indien zij flegcs het oor willen leenen
aan zijn gefnap. Men vindt 'er, die niet alleen
daar toe geduld hebben; doch 'er zelfs genoe-
gen in scheppen; terwijl anderen van een def-
tiger en strenger aart, of zijn trotsch verfmaa-
den, of de zwakheid • der menschlijke natuur
betreuren. Zijne laatste stukken zijn, in den
hoogften graad, jammerharrig; doch hij heeft
'er eenige vervaardigd, die, voor een zo noor»
delijk Kunstenaar, groote verdiensten bezitten.
De grootste voorcreflijkheid zijner beste Stuk-
ken, bestaat in eene bevallige overeenkomst
tusfchen alle de deelen , in eene stipte inagt»
neeming van het verschiet.

De Heer DEEREz, eerste Architect des Ko-
nings, in Engeland, zo ik veronderstel, wel
bekend; dewijl hij in dat Rijk eenigen tijd
doorbragt, en de aandagt trok. Hij is mis-
fchien de grootste in Europa , om stukken
voor het Tooneel te vervaardigen. Hij bezit
eene volkomene kennis van Gefchiedenis-ver-
tooningen, van licht en donker, van de uit-
werkzels voortgebragt door de onderfcheide
lichten van de Zon en de Maan, door het

239ZWEEDEN.



vcrfchiet enz. De rijkheid van zijn geest en
verbeelding is verbaazend, zijn Meesterstukken
zijn de Decoratien voor de Opera van ousTA-
vus vasa; in deeze is de ftijl der bouwtrant
voor het Paleis van CHRISTIERNA wel gevat;
de onderfcheide Decoratien der tenten van ous»
TAvus en CHRISTIERNA zijn overheerlijk. De
draomen van CHRISTIERNA zijn al de vlugt van
des Schilders eigen overweelderige verbeddings»
kragt waardig. Hij vindt de grootde zwaa»
righeid om de bevattingen van zijne vuurige
en hoogftijgende verbeelding, te beperken naar
de kleinheid van het tooneel te Stokholm. —
Het was onmogelijk iemand te vinden, meer
berekend om voldoening te fchenken aan ous-
TAvus DEN 111., of tusfchen wiens zieisgeaart-
heid, en die des Monarchs , een grooter naver-
wantfchap plaats hadt. De Koning was ge-
woon, wanneer hij zich in een lustige en
praatagtige luim bevondt, tot de omstanders
te zeggen: „ Daar is niemand, die weezen-
„ lijke verbeddingskragt bezit, behaiven Ik, en
„ DEi'REZ." Het is te bejammeren, dat deeze
groote man, zo gefchikt om zijn vernuft en
talenten op een ruimer tooneel ten toon te
fpreiden, in Zweeden als begraaven is, waar
hij niet langer voor de Schouwburg fchilde •
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rende, hij naauwlijks aan de kost kan komen,
en waar onkunde, partijschap, en nijd hem zo
diep nedergedrukc hebben, dat hij misschien
nooit weder zal opstaan. Indien GusTAvus
DE III. langer hadt blijven leeven, zou dee-
ze man Zweeden op verschelde Millioenen
Rijksdaalers te staan gekomen hebben. Hij
was het, die het plan van het nieuwe Paleis
te Haga voltooijde; het grondwerk alleen,
op welke het nu gebouwd is, heeft eene ver-
vaarlijk groote fom aan een zo arm Land ge»
kost. Het eene ontwerp volgde het andere,
en de rustlooze hoogvliegende inbeeldingen dee-
zer twee geestdrijvers in de Kunst, de Ko-
ning en DEPREZ, zouden de schatkist, ten bo-
dem toe, geledigd hebben,

DEPREZ, de onmogelijkheid bezeilende om
bezigheid te vinden in een land, waar de Fi-
nantien niet ruimer zijn dan in Zweeden, en
waar alles onder het beheer staat van kunst*
ftreeken, geeft zich tegenwoordig over aan de
droomen der verbeelding, en het meerder deel
van zijne bouwkundige tekeningen zijn met de
daad kasteelen in de lugr. Hij kort zijn le-
digen tijd met plans van gebouwen te teke-
nen, veel heerlijker en kostbaarder dan die
der Pyramiden van Egypte , hij vormt on»

I. Deel. Q wer-
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werpen van naalden en gedenktekens, duizend-
maai kostbaarder, dan eenige in de Gefchie»
denis der Wereld vermeld. Hij heeft onlangs
een denkbeeld gevormd van eene Pyramide,
welker grondflag nergens anders konden ge-
legd worden dan in de Woestijnen van Arabic,
waar in Standbeelden van alle groote Mannen,
die de wereld ooit, in eenig vak van ver-
maardheid, opleverde, geplaatst zouden wor-
den. Hij staat zelfs toe, dat, om zijn plan
uit te voeren, het van eene onvermijdelijke
noodzaaklijkheid zou weezen, dat alle de Mo-
genheden zich in eene maatfchappij vereenig-
den om jde kosten te draagcn. De Heer DE-

PREZ is ook een Historie-Schilder; doch zij-
ne kleuren zijn elendig. Ik heb verfcheide
zijner Schilderijen van Zeedagen gezien; in
eenige deezer ontdekt men niets dan een en-
kel Schip op den voorgrond, 't welk die de
andere verbergt.

De Heer lewis BELANGER, eerste Schilder
des Koning van Zweeden. Naa verfcheide jaa-
ren verblijfs in Italië, waar hij zich op de
Bouwkunde toelag, trok hij na Engeland.
Hier ziet men nog eene menigte van Prenten,
naar zijne Schilderijen. Hij is een Landfchap»
Schilder van geene geringe verdiensten; zijn
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toets is ligt en baart eene behaaglijke uitwer-
king; hij bezit eene sterke verbeeldingskragt,
en bedient zich bij uitstek van lijf - kleuren.
Daar is geen Schilder in Zweeden die hem
in zijn vak overtreft. Hij is thans bezig aan
een zeer belangrijk werk, Een Schilderagtige
Reis door Zweeden, de Plaaten worden onder
zijn opzigt, vervaardigd; eenige Plaaten ziet
men reeds te Stokholm, gegraveerd door een
Plaatfnijder, dien hij heeft medegebragt, ooR»

DIER geheeten. Bij zijne komst in Zweeden ,
en voorstelling aan den Koning, werd hij ver-
eerd met den tijtel van Eerden Schilder zijner
Majesteit. Hij heeft, zo ik geloof, verlof ge-
kreegen om tekeningen te maaken van alle de

Zweedfche Havens: 't welk eene zeer keurlij-
ke verzameling zal opleveren, inzonderheid,
als zij vervaardigd worden door een zo uit-
fteekende hand. Zijne zo veel onderfchddings
wekkende verdiensten, kort naa zijne komst
in het Rijk, wekte den nijd, en baarde hem
een aantal vijanden.

De Heer WEBTMUELER, niets was 'er van
de hand dezer Schilders bij de Kunstvertoo-
ning des gemdden jaars 1800; doch 'er was
in het voorgaande, eene Ariadne van hem
geweest, waar over veel gefprooken werd,

l) a en
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en den kunstroem door hem verworven , beves-
tigde. Hij is de beste Portrait - fchilder in
Zweeden Naa BREDA, en in de mindere deden
der uitvoering streeft hij hem zomtijds voor-
bij. Plet beste zijner Portraiten, die ik gezien
heb, naa dat des Gouverneurs uGL^ss , fchoon
de figuur ftijf is, gelijk alle zijne Stukken zijn,
vindt men 'er veel ziels en uitdrukkings in. De
handen zijn van het penceel eens Meesters
en het duwede kleed kan het fatijn des Rid-
ders van DER WERF evenaaren. Zijne Ariad-
ne bij de Kunstvertooning des jaars 1799,
was onnatuurlijk , flegt getekend, en opge-
maakt op eene fmaaklooze wijze. De naakt-
heid van het beeld was het eenige dat het
oog trok, en de toejuiching der toekijkeren
weg droeg.

BUI TENLANDSOHE LEDEN.

De Werken van vreemde Meesters komenv
ftrikt gefprooken, niet in aanmerking, bij een
berigt van den ftaat der Kunsten in Zweeden;
doch daar dezelve bij de Kunstvertooning te

voorfchijn kwamen, en eenigen deezer Leden
in Zweeden woonen, kan ik niet wel naiaaten
iets van hunne voortbrengzelen te melden.

244 REIZEN DOOR



De Heer INEL, Directeur van de Koning-
lijke Academie der Kunsten te Koppenhagen.
Deeze Schilder doet in het Noorden een on-
gelooflijk geroep van hem opgaan; hij wordt
ais een wonder befchouwd. Men houdt hem
onder de Portrait- fchiiders voor het non plus
ultra, of het onvoorbijltreed en zijne
Schilderstukken agt men voor modellen der
kunst. De loffpraaken zo kwistig over dien
man uitgeboezemd, walgden mij dermaate, dat
ik mij niet kon wederhouden hier plaats te gee»
ven aan de aanmerkingen, op hem gemaakt
door een groot Italiaansch kunstkenner, die
veele van 's mans stukken gezien hadt, en
zijne manier zeer wei kende.

„ inel," merkte hij op, „ is, in mijn„ oog, van alle Portrait-Schilders de alleron»
„ bevaljigfte. Wat de tekening betreft is hij,„ in de daad, draaglijk naauwkeurig; doch,„ in alle andere opzigten, is zijne minderheid„ beflischt. Zijne ftukken zijn zonder fmaak,
„ zijn licht en donker is flegt; zijne kleuren
„ zijn koud, hard, en zonder de minste fmd-
„ ting van fchaduwen; de uitwerking is on»„ behaaglijk ; het gelijken der voorwerpen,
„ fchoon gelukkig genoeg en voor het oog„ des gemeens treffend, is geheel ontbloot

l) 3 -» van
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„ van het groote; zijne omtrekken zijn
„ hard en hoekig; hij is zeer onbedreeven
„in de verfchietkunde ; zijne beelden zijn„ flegt, zijne kleding is fiijf en gedwon-
» gen."

De Heer LAMPi. De Hertog en Hertogin
van SUDERMANLAND , zich te Weenen bevinden-
de, lieten hunne Portraiten door deeze Kuns-
tenaar maaien , en zonden dezelve op de Kunst-
vertooning te Stokholm. Schoon LAMPi geen-
zins bijzondere moeite gedaan hadt aan deeze
Schilderijen, en zij zelfs merktekens draagen
van drang en haast, mag men met waarheid
zeggen, dat deeze twee Portraiten alle de
overige, bij de Kunstvertooning overtroffen,
en het groot onderfcheid toonden tusfchen de
Zuider- en de Noorder-School. Men zag, in
die twee Bedden, een edele majesteit, en
eene gelukkige navolging der Natuur. Be-
haaglijk was de zamenstelling , het koloriet
leevendig, de treffing fpreekend, het licht en
donker zagt, de omtrekken wel gerond, en de
penceel dreeken kundigden den Meester aan.

De Heer ANToNV Bossi, een Miniatuur- fchil-
der. Hij is een Venetiaan van geboorte, en
kwam te Stokholm om 'er eenigen tijd zich
op te beuden; geduurende dien tijd vervaar-
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dlgde hij een groot aantal Portraiten, die alle
groote verdiensten hebben.

Onder de Werken van de Dilettanti waren
eenige Plaaten van den Graaf MÓRNER. Men
moest dezelve houden voor gelukkige naavol-
gingen van den Duitfchen ftijl en mezzo tinto,
welke hij leerde, geduurende zijn verblijf in
/Reenen, waar hij zich in het gevolg des Her»
togs VAN SUDERMANLAND bevond.

Mejuffrouw DE POLLETT, Staatsdame bij de
Koninginne Weduwe, heeft een Landfchap
met Oost-Indifche inkt getekend op een vrije
en gelukkige wijze. Zij is eens der best op-
gevoedfte en welleevenfte vrouwen, die ik in
de hoofdstad van Zweeden ontmoette. Zij is
geboortig van Straalzund in Duitschland.

De twee mededingers in Landfchappen zijn
de Oolonel sEiöLDEBRAND en de Baron DE

GEER; doch bij de tegenwoordige Kunstvertoo»
ning was geen hunner ftukken. Mijn lof aan
den eerstgemelden zou het voorkomen van
partijdigheid hebben; ik zal mij over zulks
daar van onthouden, hoe regtmaatig ik dien
ook zou befteeden; doch, ten opzigte van
den tweeden mag ik verklaaren, dat hij een
kiesch en bevallig penceel heeft; dat hij de
Beelden op een leevendige en juiste wijze

<) 4 maalt,
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maalt , fchoon hij de Werken der groote Mees-
ters niet genoeg beoefend heeft, om het waa-
re des verf'chiets te treffen, en de volle uitwer-
king van het geheel te doen gebooren worden.

Ik zal tot geene verdere bijzonderheden mij
iniaaten; en waarlijk daar valt niet veel bij te
voegen, 't welk voor den Leezer van aanbe-
lang zou zijn. Ik vergenoeg mij met alleen
deeze algemeene aanmerking te maaken, dat,
onder de tegenwoordige regeering de fraaije
Kunsten verre zijn van in een bloeijende staat
te weezen. Waar vernuft en wezenlijke be»
kwaamheden, wel verre van aanmoediging te
ontvangen, worden mismoedig gemaakt. SER-

GEL, hebben wij reeds als een voorbeeld
vermeld, daar hij , in dieps droefgeestigheid
gedompeld, de menfchen fchuwt. DEPREZ is
niet langer aan het fchiideren voor het too-

neel, en BELANGKR ftrekt mede ten flagtoffer
van jaloufij, nijd en kuiperij. Met één woord,
men heeft de Kunsten tot een staat van Mo-
nopoly gebragt; zij zijn in de handen van eeni-
ge weinigen, die weeten, hoe zij op de ge»
moederen hunner Landgenooten moeten in-
vlodjen, door de werkingen van heimelijke
kabaalen, en openbaare kwakzalverij.
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TIENDE HOOFDSTUK.

Schatting van Lof aan den Heer ooxE , we-
gens diens Verhaal van Zweeden ; én zijne
greetigheid om kundigheden, te verzamelen. —
Een Wenk aan de Reizigers — De algemee-
«e Indruk op den Schrijver gemaakt , door den
fiaat van Zweeden , ten aanziene van Kunsten
en Weetenfchappen; Koophandel en Handwer-
ken; en Burgerlijke Vrijheid — Het gebruik
van Sleden in den Winter, en de Voordeden
daar uit herkomfiig — De onderfcheidene foor-
ten van Sleeden; en de Wegen door de Sneeuw
gemaakt — Vertrek van Stokholm, en Reize
na Grieslehamn — Tocht over Haga, Ulries»
dal — Befchrijving der Tuinen van Haga , in
den Winter — Voorkomen des Lands tusfchen
Ulriesdal en Grieslehamn — Vosfen op den weg
ontmoet — Gebrek aan Herbergen, of Open-
baare Huizen — Voorraad van de Boeren , die
de Reizigers vergezellen — Character, Zeden
en huislijken fiaat van den Boerenfiand.
indien 'er geen onderwerp des verftands zij,
hoe afgetrokken en verfijnd, of het moet nood-
wendig aandagtig nagegaan, en in onderfchd»

<) 5 de*

249ZWEEDEN.



dene betrekkingen, befchouwd worden, hoe
veel meer is het dan een onmisbaar vereisch-
te, dat onderfcheide tochten en uitgebreide
reizen, door verfchillende perfoonen, moeten
ondernomen worden, om de zeden te leeren
kennen, en het boek der natuure, dat het bes-
te onderwijs geeft, breed voor het mensch-
dom open te leggen. Te midden van de groo-
te en bijkans oneindige verfcheidenheid van
ftoffe onzer waarneeminge aangeboden, hegten
wij ons natuurlijk aan 't geen gelijkaartig is
met onze eigene wijze van denken, en onze
eigene geliefde nafpeuriygen. Men behoeft in
eenige nieuwe rei ze van deezen aart ai het
voorgaande niet , als 't ware, naadloos te maa»
ken. De gewesten van Scandinavia openen
zeker een ruim veld, voor befpiegelingen en
ontdekkingen van verfcheidenerleien aart. De
mijnen van Zweeden hebben aanleiding gegee-
ven tot veele gefchriften, en zullen 'er onge-
twijfeld meer doen hervoortkomen. De Zweed-
/ene fcheepvaard, handel, inkomften, bevolking,
rijksbsduur, inwendige fchikkingen voor de
goede orde, en het gemak; de openbaare wer-
ken, gebouwen en liefderijke gestichten; de
ftaat des landbouws, het leger, de zeemagt,
en verfcheide andere voorwerpen, die eigen-
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lijke doffen opleveren tot gefchiedkundige wer-
ken , en ftaatkundige nafpeuringen alle dee-
ze bijzonderheden zijn vrij naauwkeurig door
veele Reizigers, vóór mij, te boek geflaagen.

Het zou niet ftrooken met mijn plan een
staatkundig verdag van Zweeden te geeven, zelfs
dan , indien ik kon waanen of veronderdellen ,
dat mijne Leezers mij zouden bedanken voor
eene nog naauwkeuriger opneeming, dan die
van den Heer coxE; of 'er genoegen in fchep-
pen, dat ik mijn werk deedt zwellen, door
nog breedfpraakiger uittrekzels uit de Zweed-
/ene Oefchiedenis , dan die Schrijver vcrfehaft
heeft. Het is eene welverdiende fchatting aan
den Heer coxE, en welke ik gereedlijk aan
hem verfchuidigd reken, dat hij, tot heden
deezen dag toe, in Zweeden bekend ftaat voor
eenen onvermoeiden nafpeurder en verzame-
laar van alle mogelijke befcheiden, over eene
groote verfcheidenheid van onderwerpen. Wat
hij te weeten kon komen, tekende hij in zij»
ne Reisbefchrijving op, en bragt het onder
een en ander hoofd. Indien, onder de groote
hoop ftoffe, deezer wijze bijeengezameld, 'er
eenige gevonden worden, die reeds befchree-
ven waren, hebbe men niet te denken, dat
de Heer coxE dezelve weder aan 't licht gaf
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als een nafchrijver; doch zulks ontstondt daar
uit, dat hij 'er geen kennis van droeg, dat ze
alreede in de geletterde wereld heftenden, of
'er niet om dagt. Het weder in 't licht bren-
gen van 't geen anderen vóór hem hadden
vermeld, en het bevestigen daar van, gaf eene
bijkomende waarde aan zijn werk, 't welk een
der rijkste mengelwerken is, 't welk ooit, on-
der den naam van Reizen, in 't licht kwam (*).
Dit getuigenis aan den vlijt van den Heer
coxE terug te houden, zou voor mij, onedel»
moedig geweest hebben, fchoon ik, zo wel
als andere Reizigers, die naa hem kwamen,
op die plaatzen, waar hij geweest was, eeni»
ge kleine onaangenaamheden te lijden hadden.

(*) Het Werk, dooronzen Schrijver bedoeld, voert ten
tijtel: Travels into Poland, Rufa , Sweden and Den-
mark, interfperfed with Historical relations, and Po-
litical inquiries, illuflrated with Charts and Eugravings.
liij william coxe, A. M. F. R. S. Fellow of Kihgs
College, Cambridge , and Captain zo his Grace the Duke
of Marlbourgh. In twee zwaare Boekdeelen in 410 ten

jaare 1784 in 't licht gekournen. Men heeft het voor-
naamNe daar uit ontleend, en in de gedaante van Brie-
ven hervormd, in t Nederduitsch, ten jaare 1788 uitge-
geeven, onder den tijtel van: Befchouwing der Maat-
fchappij, |£? Zeden , in Poolen, Rusland, Zweeden en
Deenemarken. Fe Amsterdam bij J. Tntema.

DE VERSAAEER.
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van wegen coxEs blaakenden ijver om onder-
rigtingen te bekomen. Verfcheide perfoonen
hebben mij verhaald, dat zijne greetigheid en
onverduldigheid om berigten in te winnen over
verfcheide ftukken, het huishoudelijk befluur
des Rijks, en de middelen van beftaan, betref-
fende, dat hij steeds vraagen op vraagen deedt;
maar nooit eenige beantwoordde. De Zwee-
den waren eigenaartig in de verwagting, dat
een vreemdeling iets, ten hunnen gevalle, zou
mededeelen, daar zij zich bereidvaardig be-
toonden, om hem in zijnen arbeid te gemoet
te komen; maar de Heer coxe fneedt, zo al»
men mij verhaald heeft, alle vrije en over en
weder mededeelende gefprekken af, alleen be-
dagt om zijn eigen oogmerken van in 't licht-
brenging der ontdekkingen, te volvoeren. Hij
twijfelde niet de Zweedfche Heeren te verzoe-
ken om ftoffe voor hem op te zamelen, en
dezelve hem in gelchrift over te geeven. Al
dit mogt verfchoonbaar en zelf lodijk weezen
in een Wijsgeer; maar het was niet geheel
voldoende voor het Volk door hem bezogt:
dit wenschte eigenaartig zijne eigene nieuws-
gierigheid, in zeker voege, voldaan te zien,
door eene wederzijdfche uitwisfding van be-
rigtgeevingen; het verwagtte iets meer van den

253ZWEEDEN.



Eerwaardigen Engelfchen Reiziger, dan een en-
kei verhoor te ondergaan. Dikwijls hoorde
ik dusdanige aanmerkingen, zo ras de eerde
pligtpieegingen geëindigd waren. Ik merkte
zulks aan als eene vermaaning aan mij gegee-
ven, en verzuimde geenzins dien wenk in agt
te neemen, gelijk mijne Leezers gereedlijk
zullen begrijpen en gelooven, uit de fchaarsch-
heid van finantieele onderwerpen door mij aan-
gevoerd, in vergelijking met de veelvuldige
en naauwkeurige opgaven van de Heer coxE.

Deeze wenk, welke ik voor mij zdven niet
verwaarloosde, geef ik hier ten dienste van
Volgende Reizigers.

De staat van Zweeden, en bijzonder die van
de Hoofdstad, heeft deeze algemeene indruk
op mijnen geest agtergeiaaten , dat in de Wee-
tenfchappen en Kunsten, zo vrije als hand»
werklijke, de Zweeden grooter vorderingen ge-
maakt hebben, dan eenig ander Volk, met

gelijke nadeelen van grond en lugtdreek te

worstelen hebbende, en gebukt gaande onder
de mismoedigmaakingen van binneniandfche
onlusten, en buitenlandfche aanvallen van trot»
fche, magtige en overheerfchende nabuuren.
Hun koophandel, als mede hunne handwerken,
Zijn, alles in aanmerking genomen, in eenen
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bloeijenden staat. De geest des Volks, blijft,
te midden van verfcheidene lotverwisfelingen ,
voor de Vrijheid ongunstig, ongekrenkt. Het
Rijksbestuur is nog verpligt, eeniger maate
ontzag te betoonen voor het Volksgevoelen!
'Er wordt veel agts gedaagen op de natuur-

lijke eifchen van bijzondere perfoonen ; de
regtvaardigheid is door genabetoon gemaatigd;
men heeft 'er groote oplettenheid, in de Zie-
kenhuizen, en andere inrichtingen, op den toe-

stand der armen en hulpbehoevenden.
Door den invloed des Hofs bij een ving,

leevendig en werkzaam foort van menfchen,
is een geest van kabaal en indringing, maar
al te zeer onder alle rangen ingekroopen; dit
vind ik dat meest tot blaam of jammer strekt,
als ik openhartig over den staat deezes Land»
zal fpreeken.

Volkrijkheid, inkomsten, en grondgebied,
zijn de drie grondbeginzden van een staat. De
twee eerstgemelde zijn niet zeer aanmerkelijk
in Zweeden, de laatste is groot in uitgestrekt»
heid, fchoon niet zodanig in wezenlijke waar-
de: dan de groote uitgestrektheid lands, is
op zich zeiven een stuk van veel aangelegen-
heids. Land en Zee, hoe dor en woest, wor-
den steeds vrugtbaarder en nutter, als weeten»
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fchap en kunst de hand bieden, gelijk ds
Franfchen zeggen Toujours va la terre au bon.
Kunst brengt de natuurlijke zwaarigheden en
nadeden te onder, en weet nieuwe gebruiken
uit te vinden van allerlei stoffen. Eindelijk
mag, met regt, aangemerkt worden, dat de
Zweeden, in die eigenste ruwheid des lands,
en in hunne armoede, eene verzekering en
vrijwaaring hebben , voor hunne burgerlijke
Vrijheid, en staatkundige Onafhangiijkheid.

Het wordt in Zweeden voor een zwaardruk-
kenden ramp gehouden, en voor iets niet min»
der nadedig dan een flegte Oogst, indien de
Winter zodanig is, dat men geene steeden
kan gebruiken : het is door middel van dcc»
den, dat zwaare en veel plaatsbedaande koop-
manfchappen, als ijzer, hout, graan, en ande-
re artijkeis, van de eene plaats na de andere,
gevoerd worden. Winters Zo flap, dat men
geene fleeden kan gebruiken, heeft men 'er
zomwijlen,' als dan is de gemeenfchap bepaald,
en de handel gestremd; want de groote wegen
zijn in geenen deeie, genoegzaam om te rei-
zen, en goederen te vervoeren terwijl men,
met steeden, over de fneeuw gaat, door bos-
fchen en moerasfen, over rivieren en meiren,
zonder ergens eenige hindernis aan te treffen.
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Deeze gemaklijkheid om koopwaaren over het
ijs te voeren is oorzaak, dat de grootste zaa-
ken, in Zweeden en Finland, in den Winter-
tijd, afgedaan worden. Het is niet vreemd dat
de boeren, als dan, reizen onderneemen, met

alles wat zij ter markt hebben te brengen,
drie of vier honderd Engelfche mijlen ver.
Men weet dat zij, met hunne fleeden, zom-
tijds twee honderd mijlen, in tien of twaalf
dagen, afleggen.

Naardemaal men in Zweeden , of in het
Noorden, over 't algemeen, op geene andere
wijze, in den Winter reist, dan met fleeden,
is de heidenheid derzelve zo groot, dat,
wanneer de tijd kwam, waarop wij bestemd
badden onze reis verder noordwaards voort
te zetten, de keur van deeden, ons ten

gebruiken aangeboden, niet weinig belem-
merings baarde. De fleeden waren niet ai-
leen onderfcheiden in gedaante, en cieraad,
maar ook in maakzel, en wijze om den
reiziger gemak te bezorgen. Wanneer ie»
mand eene lange reis onderneemt, op eene
ongebruiklijke wijze. laat zijne voorzigtigheid
hem niet toe te geiooven, dat hij genoeg ge-
daan hebbe; de verlegenheid vermeerdert door
een overzorgvuldige vermenigvuldiging van

I. DEEL. R de
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de maatregelen welke hij zal neemen, om on-
gelegenheden te vermijden. Doch 'er waren,
in de daad, eenige omstandigheden, welke ons
noodzaakten zeer omzigtig en keurig te wee-
zen in onze keuze van de fleede , welke
ons, op onzen voorgenomen tocht, van Stok-
holm na het Noorden zou brengen. De groo»
te overdekte fleeden, gemaakt in de gedaan-
te van een rijdtuig, en geplaatst op ijzeren ioo-
pers, zijn zeker de warmste, de gezelligste,
en in alle opzigten de gemaklijkste; doch
deeze waren, in geenen deele, geschikt tot eene
reis door Finland. Daar is het noodig stee»
den te hebben, van eene zekere bepaalde
wijdte , en zodanig als door één paard kunnen
getrokken worden, langs de naauwe wegen , of
liever enge paden, in dat land. Op veele
plaaizen zijn de wegen aan beide kamen be»
zet mer sneeuw, ter hoogte van vijf of zes
voeten, als 't ware bolwerken vormende, tus»
fchen welken men door moet trekken. ,
De kleine opene fleeden, hoedanige men te

Stokholm gebruikt op plaifierpartijen, en door»
gaans gemaakt zijn in de gedaante van een
schulp, lcheenen, over het geheel, verkieslij-
ker, uit hoofde van derzeiver ligtheid en ge-
noegzaame smalheid, om 'er mede door de
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engde plaatzen te komen ; maar deeze flee»
den, fchoon gemaklijk genoeg tot een klein
tochtjen , worden vrij vermoeiend op eene lan-
ge reis: en zouden op eene van zeven of
acht honderd Engelfche mijlen, geheel ondraag-
lijk geweest hebben. Buiten de bijzondere
Voorzorge, om 'er iets aan te maaken , strekken-
de tot stuiting van de vaart, of het bestuuren
der fleede, op de oneffene gedeeltens van den
weg, kon zulk eene fleede niet dienen. De
geheele reis zouden wij onze eigene voerlie-
den moeten weezen. — Ten dien tijde waren 'er
eenige Finlandfche fleeden te Stokholm te

huur, die ons even goed in Zweeden als in
Finland konden dienen; doch deeze voertui-
gen, alleen gebruikt om te reizen door dat ge-
deelte van Zweeden , 't welk tusfchen Stok-
holm en Finland ligt , werd door een bijzon-
der foort van paarden getrokken. De boeren ,
aan die fleeden ongewoon, weigerden ons hun-
ne paarden; dewijl hunne tuigen 'er niet toe-

gefchikt waren, zij bragten ook in 't midden,
de zwaar en lompheid dier fleeden , en het
moeilijk trekken: dewijl ze niet op ijzeren,
maar breede houten loopers stonden. Naarde-
maal men in Finland niet veel reist, zijn .de
bezorgingen van den weg niet zo strikt als in

R a Zwee-
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Zweeden. De fneeuw ligt 'er gemeenlijk ho»
ger, en de Inwoonders, gewoon aan hunne
eigene fleeden, zien geen reden om den weg
wijder te, maaken, dan noodig is voor de flee»
den, bij hun in gebruik.

De wijze van den fneeuwweg te baanen,
in alle ftreeken van het Noorden , welke
ik doorreisd heb, bestaat hier in, dat men,
naa het vallen van zwaare fneeuw, een
foort van houten driehoek , welks grond-
vlakte tusfchen de acht of tien voeten is, op
rollen plaatst, waar de weg gebaand moet

worden, met de punt vooraan, paarden of os-
fen, trekken dit werktuig voort. Hier door
wordt de fneeuw, op het midden van den weg
liggende, na de zijden gefchooven, en de weg
gemaklijker voor de deeden, die 'er vervolgens
komen. Doch deeze driehoek fchuift alleen ter

zijde of vermindert de fneeuw op het midden
van den weg, zo dat de reizigers, die vervol-
gens deezen weg langs gaan, een ander
fpoor maaken, geëvenredigd aan de wijdte hun-
ner fleeden, en daar de tweede altoos het fpoor
van de eerde volgt, wordt dit fpoor, eerlang,
als mede door het vallen van nieuwe fneeuw,
die zich aan beide zijden ophoopt, zo diep,
dat het eene holte vormt, die alleen fleeden
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van dezelfde wijdte toelaat door te trekken.
Alle deeze zwaarigheden overwoogen, en alle
die hindernisfen, in aanmerking genomen heb-
bende, beflooten wij ons te vergenoegen met

zodanige fleeden van de boeren, ds wij van
het eene Posthuis, tot het ander, konden be-
komen, en op die wijze tot aan Abo te rei-
zen, waar wij ons van Finlandfche fleeden, in
't eigen land, konden voorzien, en onze reis
dan te vervolgen, in eigen genomen voertuig,
hoedanig het ook mogt weezen, tot voorko-
ming van het zo dikwijls uit en inpakken
van ons reisgoed. Wij vleiden ons , dat wij de
beste keuze gedaan- hadden , en gingen, ge-
heel voldaan over ons befluit, op reis.

Wij vertrokken uit Stokholm, op den zes-
tienden van Maart, des jaars 1799, 's morgens
ten zeven uuren, en reeden de Noord-poort
uit. Gewonden in mantels van Rusfifche Bee-
renhuiden, met het hoofd digt gebaakerd in
bonte mutzen, en met handfchoenen , gevoerd
met wol of bont , hadden wij geen reden om,
wegens de koude, te klaagen , den gebeden
weg over tot Grislehamn, waar wij op den
avond van dien dag aankwamen. De lugt was
bewolkt en donker, en te dier oorzaak, onze
reis niet zeer gevallig.

R 3 Het
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Het eerste voorwerp , 't welk zich aan ons
oog opdeedt, naa Stokholm agter ons geraa»
ten te hebben, waren de lusttuinen van Hagat

reeds vermeld, met het meir, 't welk, in den
Zomer, zo zeer strekt,, om dit aangenaaam
landverblijf te verfraaijen. Haga was niet
meer dat verruklijk paradijs, die lusthof, met

hoog opgaande hoornen in blad, en vercierd
met laagere gewasfen en hakhout, door wel-
ken de kronkelpaden, bevallig beschaduwd, on-
gemerkt den wandelaar bragrcn tot een fontein,
of een overwelfden kleinen tempel, of een
hutje, het verblijf van eenvoudigheid en lief-
de; het was een geraamte, of, om het eigen-
lijker uit te drukken, her onbezield rif van
dien lusthof. Alle de aarcig uitgedagte, kun-
stige inrichtingen, gefchikt om het oog ce
verlokken, en de ziel te vervullen met een
aangenaame aandoening van verwondering en ge-
noegen; alle de middelen, welke men ce hulp
geroepen hadc, om de schoonheid deezer
plaats te vermeerderen, en de gebreken van
dezelve te bedekken; alle die geheimen, waar
door men in een staat van onkunde gehouden
werd, van 't geen niet gefchikt was om vol-
doening te fchenken, indien het geweeten en
gezien werd, waren nu, door de genalooze
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gestrengheid des faifoens, wreedlijk ontdekt.
Eene veryeelende en droeve naaktheid vertoon-
de zich overal. Die tempels en zittingen , waar
toe men geleid werd door veele kronkelende
paden, en zo gelegen, dat zij de verbeelding
bedroogen, door het denkbeeld, dat zij zich
op een grooten afstand, van elkander verwij-
derd vonden , zag men nu , als 't ware, op een
gehoopt. 'Er vertoonden zich geene merkte-
kens van geregeld verband en oogmerk; alles
was eene volstrekte verwarring.

Het meir van Haga overgetrokken zijnde,
toogen wij zeer digt heenen bij het Landhuis
van deKoningin -weduwe , tiLRiCA , Ulricksdale
geheeten. 't Zelve hadt voorheen het Land»
goed geweest van den Graaf ronN DE OARoiE ;
maar was gekogt door de Koningin -weduwe,
OLRICA ELEONORA, onder de regeering van
CAREL DEN XI. Op dit landgoed fmaakte de
Koningin dien vrede en rust, welke doorgaans
de paleizen der Grooten ontwijken.

Lehalven Ulricksdale kwam ons niets belang-
rijks voor, op den gebeden weg na Grisle-
ham», een afstand van Stokholm, niet minder
dan negen en zestig Engelfiche mijlen. Men
kan niet zeggen, dat het land vlak of bergag-
tig is; het is een oneffe grond, zagtlijk rij-

R 4 Zen-
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zende en daalende. Het oog, vermoeid door
de verblindende witheid van de fneeuw, rust

met vermaak op het donkergroen der pijnboo-
men, welke men overal op den weg ontmoet. -.
't Geen ons het meeste vermaak verfchafte, was
hier en daar vosfen te zien, ftiiftaande of loo»
pende omtrent op den weg, zonder eenige blijk-
baare ongerustheid voor de veiligheid des lee-
vens. Wij ftonden verfteld, dat dier zo on»
voorzigtig te vinden, en als ontbloot van die
fchrander» en loosheid, welke voor het hoofd»
character van deeze dieren - foort gehouden
wordt. De oorzaak waarom de Vosfen zo digt
bij den weg komen, ontdekten wij geene an-
dere te weezen, dan om te eeten den versch-
gevallen drek der paarden, die voorbij reeden.
Wanneer, ingevaste zij bezig waren om den-
zelven op te zoeken , een fleede aankwam,
fprongen zij den weg over na de hoogte, keer-
den zich om , en hielden het oog op de voorbij-
gangers, of 't geen zij voor iets hun gevaarlijk
aanmerkte, zonder verder weg te wijken, zelfs
fchoon iemand tot op den afstand van dertig
of veertig fchreden naderde. Indien de fleede
ft.il hieldt, namen zij onmiddelijk de vlugt;
maar indien iemand duitte, stondt de vos ter»

ftond stil, en keek den man eenige seconden in
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't aangezigt. Een jaager, een jagtroer in de
fleede hebbende, zou gelegenheid vinden om
vrij zeker te fchieten , en eene vrij groote flach»
ting onder deeze dieren aan te richten, alleen
door fluiten. Wij waren niet zonder fchietge»
weer; maar onze zwaare bonte mantels, en
eene zekere lustloosheid, welke ons bevangen
hadt, (ongetwijfeld het gevolg van de lugt»
streek,) ds mede de bepaaling waar in wij ons
bevonden, uit hoofde van de noodzaaklijkheid
om onze houding te fchikken naar de bewe-
ging der fleede, wrogt alles zamen om het
fchieten niet gemak!ijk te maaken: daarenboven
mogt zulks de paarden hebben doen fchrikken.

Zommigen hebben beweerd dat de vosfen
in het Noorden van eene andere foort zijn,
dan die in Engeland, en houden de iaatstge-
melde voor grooter, flimmer en wilder dan de
eerstgenoemde. Zonder het mij aan te maati-
gen dit gefchil te beflisfen, merk ik alleen
aan , dat de voorzigtigheid deezer dieren in het
Noorden, dikwijls moet wijken voor verregaan-
den honger, en dat de koude in Groot-Brit-
tanje nimmer zo langduurig of zo fterk is ,
dat die Dieren zich tot die uiterftens gedree*
ven voelen. Wat derzelver ftilstaan , te mid-
den van hun vlugt, op het hoeren fluiten be-

R 5 treft,
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treft, heb ik nooit kunnen te weeten komen,
of door gisting agterhaden, welk eene aandoe»
ning, of denkbeeld, zulks bij hun verwekt.
Dit voor hun een ongewoon geluid zijnde,
houden zij het ongetwijfeld voor eene waar-
fchuwing van eenig dreigend gevaar. Het land-
volk koestert het bijgeloovig denkbeeld, dat
Vosfen en Wolven zich belgen, wanneeer zij
met de eigene naamen deezer dierfoorten be-
noemd worden, en dat zij wraak over die be-
lediging neemen, door de hoenders, en andere
huisdieren , weg te neemen: om deeze reden
noemen zij de Vosfen Bruin-pooten, en de
Wolven Graaw-fooien. In den zelfden fmaak
geeft het volk op Sumatra goede en zagte
naamen aan den Tijger.

Geduurende den gebeden weg van Stokholm
na Grislehamn, moet de reiziger niet denken
om stil te houden, ten einde eeten te neemen
of te flaapen; ik wil zeggen, dat men 'er gee-
ne herbergen ontmoet, gelijk in andere deden
van Europa. Hij moet zijn voorraad mede
voeren; want de arme boeren hebben zeld-
zaam iets anders dan brood en melk , of zom»
tijds gezoute fpijzen, niet altoos aangenaam
voor de reizigers. Hun brood bestaat uit platte
ronde koeken, voor 't meerendeel van garst
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en rogge gebakken, met een gat in 't midden,
dooi 't welk zij een touw steeken, om een
aantal dier brooden op hun rug mede te nee»
men , wanneer zij uitgaan na de bosfchen , en
na de velden, of om te visfchen. Aardappelen
zijn bij hun niet gemeen, 't welk, zo het mij
voorkomt, moet toegefchreeven worden aan de
bezwaarlijkheid, om dezelve, in den winter,
onbevroozen te houden. De in de huishoud-
kunde zich oefenende Zweedfche Wijsgeercn,
fchijnen als nog niet bedagt of uitgevonden,
althans de boeren niet geleerd te hebben, dat
men dit hoogst nuttig aardgewas, tegen de
strengste koude en vorst,kan beveiligen, door
't zelve te bewaaren in diep gegraavene kui-
len ; doch de boeren, fchoon arm , voelen geen
gebrek, 't welk zij niet kunnen voldoen. Be-
halven brood en melk hebben zij in voorraad
gezouten of gerookt vleesch, als ook visch,
zomtijds ook bier en brandewijn; doch deeze
beide behooren tot de weelde en zijn alleen
noodig voor lekkerbekken; de boeren en hun
gezin zijn wdgevoed. Hunne huizen en klee-
ding befchermen hun genoegzaam tegen de
strengheid der koude; hunne haardsteden zijn
altoos rijklijk van hout voorzien, hunne woon-
vertrekken zijn warm en gemaklijk. De trek»
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ken van onfchuld, eenvoudigheid en weltevre-
denheid, welke men, hunne hutten intredende,
op aller geiaad ontdekt, leveren een vertoon

op, zeer strekkende om de gevoeligheid van
een vreemdeling te treffen, en de deelneemende
gevoelens van zijn hart gaande te maaken. De
kleine kinderfpelen, het fpringen der honden,
het omzwerven der katten, het gekraak der
brandende takkebosfen, het zingen van den kre-
kei , herriep voor mijnen geest vier aartige
regels van ooLDSMifii , welker vertoon mij hiep
daadlijk voor oogen kwam.

Around in svmpathetic minh,
lts uickz the kitten tries;

The cricket chirrups in the heanh
The cracking fagot üie?.

268 REIZEN DOOR



ELFDE HOOFDSTUK.

Grislehamn — De overtocht van de Finland-
fihe Golf, in den zomer, gevaarlijk te fcheep te.
Hen, en Zn den winter zofierk bevroozen , dat
men 'er met fleeden over gaat — Des Schrij-
vers reis over het 21? — Moeilijkheden, die
dezelve vergezellen; voorvallen hem bejegend —
Zeekalveren, leevende op en onder het Ts —
Wijze van dezelve ie vangen — De Eilanden
van Aland — Eenige deezer bij n<?i3n?e ver-
meld — De fterkte van Gasteleholmen — Bij-
zonderheden uit een gefprek met een Boer.

\JTrislehamn is eene kleine postpleister-
plaats, waar alle reizigers, van en na Zweeden
of Finland gaande, 't zij in den zomer, of
in den winter, vertoeven. Het overvaaren
van de straat te deezer piaatze , is hoogst-
gevaarlijk, en onaangenaam. Daar is alleen
één doortocht voor groote fchepen, en de
zeelieden zijn altoos vol vreeze van op de
rotzen te zuilen ftooten, die allerwegen ver-
strooid liggen in deeze fchroomlijke zee. In
den winter wordt den overtocht zeldzaam on-
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dernomen, dan wanneer de geheele oppervlakte
tot die maate van vastheid en sterkte bevroo-
zen is, dat dezelve het gebruiken der fleeden
kan verdraagen. Wanneer dit het geval niet
is, gelijk zomtijds gebeurt, in zagte en open
winters, zijn de reizigers, die uit Zweeden of
ha Finland, of na Rusland moeten, genood-
zaakt den weg over Tornea te neemen , ronds»
om de geheele Bothnifche Golf.

Grislehamn verdient geene opmerking al'
toos, dan in zo verre die plaats ter verzame-
linge dient der reizigeren ter zee of te land.
Daar is geen koophandel, 'er zijn geene hand»
werken, en ook geene huizen, gefchikt om
vreemdelingen te ontvangen. Men vind daar
mets dan het huis des postmeesters van steen
gebouwd, en een aantal houten hutten, ronds-
om 't zelve, door boeren bewoond. De haven
'van Grislehamn, fchoon niet zeer ruim, is
:hitmumend, inzonderheid voor kleine vaartui-
gen. Twee landtongen, zich in zee uitftee-
kende, befchutten deeze haven voor de ooste-

en weste winden, terwijl een klein eiland, bij-
kans in 't midden gelegen, de kragt der gol-
ven breekt, die tegen de kust gedreeven wor-
den door de winden, welke de gehcele Both-
nifche Zee, in de strekking van het noorden
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opruit. Op eene deezer landtongen is een
Telegraaph geplaatst op eene vrij goede hoog-
te, de éénige, die ik in Zweeden zag. De-
zelve werd vervaardigd, op last van ousTAVus
DEN lil, geduurende den oorlog in Finland,
volgens een plan van den Heer EDELERANTZ,
Lid van twee Zweedfche Academiën, boven
vermeld. Deeze Telegraaph, geeft door tus-

fchenkomende berigtplaatzen , zo aan de Hoofd-
ftad, als in Finland te kennen, wanneer, door
de zwakheid van het Vs, het gaan over de
Golf ondoenlijk is.

Wanneer een reiziger zijn weg over de Golf
op hec Ys zal aanvaarden, noodzaaken de boe-
ren hem altoos her dubbeldcal te neemen van
de paarden, welke hij heeft bij zijne aankomst
te Grislehamn. Wij vonden ons in de nood»
zaaklijkheid om niet minder dan acht fleeden
ons aan te fchaffen , met ons drieën zijnde , en
twee knegts. Dit fchijnc, in den eersten op-
stage een dwang der boeren te weezen; doch
de ondervinding leerde' ons dat het eene hoog-
noodige voorzorg was. De overtocht is drie
en veertig Engelfche mijlen; dertig van deeze
reist men over het Ys, zonder land te raaken.
Dit gaan over de bevroozene zee levert on-
getwijfeld een allerzonderlingsc en treffendst
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vertoon op, 't geen een reiziger uit het Zui-
den kan belbnouwen. Ik maakte staat eenen
reisdag af te zullen leggen, eer verveelend en
eenzelvig, dan wonderbaar en gevaarlijk. Ik
stelde mij voor drie en veertig mijlen te zullen
reizen zonder land te zien, over eene groote
en eentoonige vlakte, en dat ieder elkander
volgende mijl volmaakt zou zamenstemmen,
met de reeds afgelegde. Doch mijne verwon-
dering groeide aan naar gelange wij ons ver-
wijderden van Grislehamn*

De zee, in 't eerst vlak en effen. Werd langs
hoe meer met hoogtens en hobbeliger. De-
zelve nam , daar wij voorttoogen , meer en meer
eene golvende gedaante aan, gelijk aan de zee-
baaren, die 'er bij de bevriezing gewoeld had-
den. In 't einde ontmoeten wij Ysklompen,
de een op de andere gestapeld. Eenige ver-
toonden zich als in de luzt hangende, geene
steegen opwaards in de gedaante van pyrami-
den. Over het geheel leverden zij een fchil-
derij op van de grootste verwarring, die het
oog, door de nieuwheid van het voorkomen,
verbaasde. Het was een onafmeetbaare chaos
van Ys-ruinen, die zich, onder allerlei gedaan-
ten, vertoonden, verfraaijd door Yskegels van
eene blauw - groenagtigekleur.



Raize op het Ys over de Bothnische Golf na Finland.





In het midden van deezen woesten mengel»
klomp was het niet zander moeite en gevaar,
dat onze paarden en fleeden den weg konden
vinden, en afleggen. Wij moesten onvermijde-
lijk veelvuldige wendingen maaken, en zom»
tijds in eene tegenovergeftclde richting weder-
keeren, die van een bevroozen zeebaar vol-
gende, om eene opeenftapeling van Ysbergen,
voor ons liggende, te vermijden. Ondanks alle
onze poogingen om de effendfle plaatzen te

ontdekken, werden onze fleeden alle oogen-
blikken, nu na den eenen, dan na den ande-
ren kant geworpen, en niet zelden dienden de
beenen van den een en ander onzes reisgezel»
fchaps in de hoogte fteekende tot een teken
voor de geheele Garavane , om ftil te houden.

De moeilijkheid en het gevaar van onze
reize vermeerderden door de volgende bijzon»
derheid. Onze paarden werden wild en onhan-
delbaar, zo door het gezigt als door de reuk
onzer pelsfen, gemaakt van Rusfifche Wolven-
en Dierenhuiden. Wanneer een der fleeden
omverre tuimelde, werden de paarden, daar
toe behoorende , of die van eene digt bij rij-
dende fleede, verfchrikt op het gezigt van een
Wolf of Beer, die zij zich voordelden op het
ijs te zien vallen; zij wilden op een volle

I. DEEL. 8 ga»
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galop wcgvlugten, tot geen geringe fchrik van
den reiziger en den voerman. De boer, vree-
zende zijn paard te zullen verliezen in het
midden van dit ijswoud, hiddt het kort op 't
gebit, en deedt het beest met het lijf heen
dringen langs ijsfchotzen, welker fcherpe pun-
ten het lijf dreigden te zuilen opfcheuren.
Het dier, eindelijk afgemat door de standvas-
tigheid van den mensch, het doorzettende om
zijn oogmerk te bereiken, en moeilijk wegens
het bedwang tegen het weghollen te werk
gefield, dondt stil, en dan konden de uitge»
tuimelden weder in de flede gaan; doch de
voerman moest eerst de oogen der paarden
blinden; maar een der wildste en moedigste
paarden tot onzen train behoorende, door fchrik
bevangen, ging door. De boer, die 't zelve
reedt, niet langer in staat om de vermoeienis
en de pijn van steeds langs het ijs gefcheurd
te worden, uit te staan', liet den teugel glippen.
Het paard, van den last ontflaagen, en zich in
volle vrijheid vindende, holde steeds sterker
voort, en kwam alle hindernisfen te boven. De
fleede, welke hij in de lugt deedt dansfen, ver-
oorzaakte fchrik, en tevens meerder fpoeds. Op
een grooten afdand van ons weggevlooden
zijnde, vertoonde hij zich, van tijd tot tijd.
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als een donkere plek, die allengskens klein-
der werd, en eindelijk geheel uit ons oog ver-
dween. Toen was het dat wij de voor-
zigtigheid erkenden van meer dan de volstrekt
noodige paarden mede te neemen, en wij be-
zeften ten vollen het gevaar, 't welk men, zon-
der die voorzorge, op een reis over de Bothni-

fiche Golf loopt. De boer, wien het wegge»
holde paard toebehoorde, een der deden nee»
mende, ging 't zelve opzoeken, zo veel mo-
gelijk het fpoor houdende van het beest, dat
hij nazette.
' Wat ons betreft, wij fpoedden, zo goed
wij konden, onzen weg na de Eilanden van
Aland, houdende, zo veel mogelijk, het mid-
den van dezelfde vlakte. Het omvertuimden
viel nog herhaalde keeren voor, en wij be-
vonden ons steeds in gevaar van een of ander
onzer paarden te verliezen 't geen ons in
eene weezenlijke ongelegenheid zou gestort
hebben. Geduurende de geheele reis ont-

moetten wij, op den weg, geen één enkel
mensch, beest, of vogel, of eenig leevend
fchepzel. Deeze uitgedrekte eenzaamheid ver-
toont eene woestenije, ais 't ware, door de
natuur verlaaten. De doodlijke stilte, welke
'er heerscht, wordt alleen afgebrooken door

S 2 het
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het breeken der winden tegen de uitfleekends
ijshoogtens, en bij wijlen door een luid ge-
kraak, veroorzaakt door ijsfchotzen, afbree-
kende van deeze bevroozene uitgestrektheid;
stukken in deezer voege met geweld losgerukt,
vliegen menigmaal heenen tot op een verren
afstand. Door de fpleeten, veroorzaakt bij die
losbarstingen, kan men zien in den water-af-
grond; en het is zomtijds noodig, planken,
bij wijze van bruggen, te leggen, ten einde
de fleeden daar over kunnen gaan.

De eenige dieren, welke deeze woeste plaats
bewoonen, en 'er een aangenaam verblijf vin»
den, zijn de Zeekalven. In de holen van het
ijs leggen zij de vrugt hunner zamenpaaring,
en leeren hunne jongen vroegtijdig, alle de
gellrengheden van het ruwde faifoen te bra-
veeren. De moeders leggen ze, zo naakt als
zij ter wereld komen, op het ijs neder; de
mannetjes bezorgen, dat 'er eene opening in
het ijs is, op geen verren afstand, ten einde
de jongen fpoedig aan het water te gewennen.
In 't zelve werpen zij zich met de jongen
op het oogenblik, als zij eenen jaager ontdek-
ken; op andere tijden gaan zij, uit eigen be-
weeging in het water, om visfchen te zoeken
tot leevensonderhoud voor zich zdven en hun
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kroost. De wijze op welke het mannetje dee-
ze gaten in het ijs maakt, is verbaazend; noch
tanden, noch kiaauwen, hebben deel in deeze
bewerking: deeze wordt alleen door hun adem
verrigt. Menigmaden maaken de boeren dee-
zer Eilanden jagt op die dieren. Wanneer
de Eilanders een derzelven ontdekken, vatten

zij post, met fnaphaanen en stokken, houden
zich op eenigen afftand, agter een ijsklomp,
en wagten tot het Zeekalf uit het water op-
komt om lugt te fcheppen. Het gebeurt
zomwijien, bij geweldige vorst, dat het gat
digt gevroozen is, bijkans onmiddelijk naa
het te voorfchijn komen van het dier, wan»
neer de boeren 'er op aanvallen met hun»
ne stokken, eer het beest tijd hebbe om met
zijnen adem eene nieuwe opening te maaken.
In deezen nood fpreidt het dier een ongeloof-
lijke maate van moed ten toon. Met zijne
vervaarlijke tanden bijt hij na den ftok, met
welken men hem aanvalt, en tragt zelfs de
perfoonen, die hem befpringen, aan te tasten;

doch de uiterste poogingen, welke deeze die-
ren ter verdeediging aanwenden , vreest men
niet zeer, uit hoofde van de traagheid hunner
beweegingen, en ongefchiktheid hunner leden
op een vasten grond.

S 3 Naa
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Naa eene verbaazende vermoeienis, en veele
lotgevallen, kwamen wij, onze paarden, om-
trent halfweg op de zee eenigzints verfrischt
hebbende, op het kleine Eiland Signilskar.
Dit Eiland vertoont geen houtgewas of groe-
ne vlakte, en wordt alleen bewoond door
eenige boeren, en den bedienden van de Tele-
graaph, welke hier geplaatst is, ter verstand»
houdinge met die van Grislehamn, Het is een
van die Eilandjes in dit gedeelte van de Golf
verfpreid, die te gader den naam van Aland
draagen. De afstand van Grislehamn tot Sig-
nilskar is, in een rechte lijn, vijf Zweedfche
mijlen, 't welk nagenoeg op vijf en dertig En-
gelfiche uitkomt; maar de omwegen, welke
wij hadden moeten maken, om de gebruik»
baarde plaatzen te vinden, deedt zulks niet
minder dan vijf Engelfiche mijlen meer worden.

AI deezen tijd waren wij in eene angstige
bekommerdheid, wegens het lot van ons weg-
gehold paard, wij vreesden zeer dat hetzelve
verlooren was, op de onmeetbaare ijsvlakte,
of mogelijk in een opening geftort en verdron-
ken. Wij maakten ons gereed tot het- voort-

zetten van onze reis door deeze Eilanden, en
hadden reeds verfche paarden voor onze flee-
den, toen wij, met onuitfpreeklijke blijdschap.
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de twee fleeden, met het weggeloopen paard,
zagen wederkeeren. Het beest was in den
elendigften toestand, dien men zich kan ver-
beelden; het lijf geheel en al met fchuim en
zweet overdekt, het ftondt in een wolk van rook.
Nog durfden wij niet nabij 't zelve komen;
de groote vermoeienis van zijn geweldig loo-
pen, hadt zijne doldriftigheid niet verminderd;
het betoonde zich even verfchrikt van onze
bonte pelzen als voorheen; het brieschte ,
floeg, en trapte het ijs en fneeuw met de
pooten, en zou de uiterst aangewende pooging
der boeren, het weder weg hollen niet heb-
ben kunnen beletten, indien wij ons niet op
eenigen afstand verwijderd, en aan 's paards
oog onze peisfen, en aan diens neus derzelver
reuk onttrokken hadden.

Van Signilskar zetten wij onze reis voort,
tusfchen de Eilanden van Aland heenen. Op
onderfcheide plaatfen van Aland ontmoet men
Post-huizen, dat wil zeggen, plaatzen, waar
men paarden kan krijgen. Deels reist men
over land, deels over het zee -ijs. De afstand
deezer eilanden, bedraagt niet meer dan acht
of tien mijlen. Op de zee hebben de eilan-
ders de voorzorge gedraagen om boomtakken,
of kleine pijnboomen, langs de gebeden weg

84 te
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te plaatzen , tot wegwijzers aan de reizigers
bij nagt, of om hun te onderrigten hoe zij,
naa het vallen van fneeuw, den rechten weg
zullen kunnen vinden.

Tusfchen de twee pleiscerplaaczen van He-
raldsby en Skorpas is , op een rots, de beken»
de sterkte Castelholme gelegen; dezelve is aller-
wegen,uitgenomen aan eene zijde, waar dezelve
gemeenschap heeft met een eiland, door middel
van eene smalle landconge , door de zee omringd.
Hec Kasreel is chans in eenen vervallen staat, en
zal waarschijnlijk nooit hersteld worden. Het
werd gebouwd door BiNGER jARE , Rijksbe-
ftuurder van Zweeden, en Vader van Koning
WEI.DEKIAN, Het werd naderhand de verblijf-
plaats der Gouverneurs van Aland, dit duur-,
de tot het jaar 1634. Staande de Regeering
van ERio VAN poNERANiA, werd dit Kas-
ceel bewoond door eene vreemde Dame VDA
geheeten. Onder eric puKE bragc joHN por.-

xéNSEN, 'c zelve, op diens bevel, te onder.
De Regent suANTE sruRE schonk het, ren
jaare 1505, aan den Ridder eric, Zoon van
JOHN VASA, en Vader van GUSTAvus DEN I.
Geduurende den Oorlog tusschen SUMTE sru-
RE en joHN DEN II, Koning van Deenemar-
ken, werd dit Kasteel afgebrand; doch her-
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bouwd, en diende ter gevangenisfe van den
ongelukkigen ERic DEN XIV. in den jaare 1571.
't Zelve werd, met alle de eilanden van Aland
ten leen gegeeven aan Hertog john. Vervol-
gens is' het, te weeten, in 't jaar 1603 over-
gegaan aan CATHARiNA, Weduw van ousTA»

vus DEN I. Een brand vernielde, in 't jaar
1644 het houten gedeelte des Kasteels. Daar
op werd het een eigendom van Koningin UL»

RICA ELEANORA , de Lglgenoote van CAREL

DEN XI. Zints dien tijd is het afgebrand, en
verfcheide maaien herbouwd.

Tusfchen de eilanden Vergata en Kumlinge
hadden wij tot onzen voerman een boer van
omtrent vijf en vijftig jaaren, die ons verbaas»
de , door de groote vrijmoedigheid in zijne ge-
sprekken , zo wel als door het gezond ver-
stand, 't welk in zijne waarneemingen door-
straalde. Veel verfchillende van andere boe-
ren, die nooit den mond open doen, en geen
het minste blijk geeven van nieuwsgierigheid
omtrent eenig voorwerp; deedt hij, en met

veel befcheidenheids, vraagen na ons geboorte-
land, den aart der regeeringe, de ligging, de
lugtstreek, de natuurlijke voorcbrengzels , en
verfcheide andere stukken; zijne vraagen trof-
fen om , als zeer verre boven de begrippen,

s 5 web
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welke wij aantroffen bij lieden in zijn ftand.
Onderrigt dat wij uit Italië kwamen, betoon-
de hij zich zeer verwonderd; hij hadt ge»
hoord, zeide hij, dat 'er een Oorlog in Italië
was; dat men in dat land een krijgsheld hadt,
die de geheele wereld fchrik aanjoeg: bedoe-
lende ongetwijfeld BONAPART". Wij vroe-
gen hem, hoe veel mijlen hij dagt dat Italië
van Aland aflag? Hij verklaarde dit niet te

kunnen zeggen; doch dat hij zich verbeeldde,
het zou 'er veel verder van af gelegen zijn ,
dan Deenemarken. Wanneer wij hem onder-
rigtten, dat het drie honderd Zweedfche mij-
len verder dan Deenemarken lag, zag hij
ons met verbaasdheid aan, en zeide, naa eene
poos ftilzwijgens, dat hij niet kon begrijpen
wat ons kon beweegen om in zijn land te ko-
men, ten koste van zo magtig veele Rijksdaa»
lers voor post -paarden. Hij fcheen bijzonder
vermaak te fcheppen in kwaad van de Geest-
lijken te fpreeken, die hij in een belachlijk
daglicht zette, niet zonder geestigheid. Hij
was een groot voorstander van GusTAvus DEN

111. met wien hij gefprooken hadt, en die
waarfchijniijk zich met deezen boer vermaakt
heeft. Hij flapte nimmer af van zijn geliefd
onderwerp om de Geestlijken door te haaien,
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altoos kwam hij, van alle uitweidingen daar
op weder t'huis „ GusTAvus DE III." (dus
sprak hij,) „ was een groot Man en een
„ groot Koning, en evenwel maakte hij geen„ eifchen op de helft van het ontzag en den
„ eerbied, die de Geestlijkheid van ons vor»
„ dert. De Geestlijken prediken nedrigheid,„ maar zij zijn zelve trotsch. Onze Parochie
„ Geestlijken trekken goede jaargelden, en lee-„ ven zeer gerust, en op dat zij in die rust

„ niet gestoord worden, huuren zij een arm
„ Kerklijken, om voor hun des Zondags te
„ prediken: terwijl zij zelve niets doen dan„ stil op een stoel zitten, om de eerbiedige„ groete te ontvangen van de voorbijgaande„ boeren. Deeze hunne bedrijdoosheid en ledig-
„ heid moet, dit verzeker ik u, niet toege-„ fchreeven worden, aan gebrek van kennis„ of bekwaamheid: want, wanneer 'er eenig„ gefchil ontstaat, wegens het betaalen der„ Tienden of van een gedeelte van onzen„ zwaaien arbeid, dan betoonen zij zich de ge-„ leerdlte en fcherpzinniglte mannen van de„ geheele wereld. Zij zijn niet alleen vaar»„ dige rekenaars ; maar zij hebben op hun„ duimpje die de weiten, ordonnantien, en in-,, zettingen des Rijks." Ik vermeld hier
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wat de boer bijkans woordlijk zeide, om eenig
denkbeeld te geeven van de denkwijze, over
dit onderwerp, onder dit flag van volk in dit
gedeelte des Zweedfchen Rijks.

Het geen onze verwondering, over de kun»
de van deezen man nog deedt klimmen, was,
dat hij geene opvoeding daar toe aanleiddijk
ontvangen, of immer eenige boeken geleezen
hadt; wat hij fprak was geheel de vrugt van
eigen waarneeming. Onze Wijsgeer mengde
in zijn gefprek eenige weerkundige waarnee-
mingen, en voorfpdde een zeer laaten Zomer
uit eenige vlekken, welke hij opgemerkt hadt
in de groote verlichte riem, die men aan den
Hemel ziet, en de Melkweg genaamd wordt.
Hij verhaalde eenige bijzonderheden van den
laatst in Finland gevoerden Oorlog, met bij-
voeging, dat de Vddflag bij Hoglanfi zo be»
flisfend ten voordeele van de Zweeden niet ge-
weest was, als dezelve hadt kunnen zijn, in-
dien alles op eene behoorelijke wijze was vol»
voerd geworden; maar Prins EREOERiE kon de
Fiotilje niet zenden, om de Vloot te onder-
ftcunen, die gebrek aan Krijgsvoorraad hadt.
Dit is een van de aanmerklijkfte omflandighe-
den van dien Oorlog; en van de waarheid dier
bijzonderheid werd ik naderhand ten vollen
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verzekerd, door de zodanigen, die de beste
gelegenheid hadden, om de zaak te weeten,
en wier waarheidliefde boven alle verdenking
verheeven was. Het volgende was de weezen-
lijke toedragt der zaake. Het Leger te Land
flondt te Lavifia, onder het verenigd bevel,
van Prins FREDERiE en den Generaal TOLL.

Toen de stag begon begeerde Prins FREDERiE ,
weetende dat de Zweedfche Vloot gebrek aan
Krijgsvoorraad hadt, dat aan dezelve dien ge-
zonden zou worden, door de Flotiije, welke
op de reede van Lavifia geankerd lag, en
gaf daar toe bevel aan den Generaal TOLL ;
doch de Generaal weigerde aan 'sPrinten oog-
merk te beantwoorden; en toen deeze voort»
voer om hem tot gehourzaamen te noodzaa-
ken, haalde hij een papier uit, waar in hij
heimlijk bekleed was met het uitfluitend bevel
over de Flotilje. Door dit gefchrift leerde de
Prins hoe weinig vertrouwen de Koning in
hem gesteld hadt. Hadden de Rusfen het
flegts één uur langer uitgehouden, de geheele
Zweedfche Vloot zou genomen geweest heb-
ben. De beide Vlooten waren even zeer af-
gestreeden, en het was het wegwijken der
Rusfen alleen, 't welk den Hertog VAN suoER-

KIANLAND tot den Held van dit Zeegevegt
maakte.

255ZWEEDEN.



TWAALFDE HOOFDSTUK

Een Verfiag der Eilanden van Aland — De-
zelver Ligging, Naam en Gefchiedenis —■ Pa-
rochien, en Burgerlijke Inrichtingen — Grond
en Voortbrengzels —De Inwoonders; hunne
Zeden en Gebruiken — Natuurlijke Historie;
Viervoetige Dieren , Vogels , Tweefiachtige Die-
ren; Visfchen, Infecten, Planten en Delffioffen.

Irlet Eiland Aland, met de daar aan onder-
hoorige Eüanden, ten getale van tachtig, zijn
meest alle klein; doch bewoond. Zij zijn ge-
legen tusfchen de Bothnifchp en Finlandfche
Golven, van 59 graaden en 47 minuten, tot

6oH graaden Noorder Breedte, en van 36 graa-
den 37 minuten tot 39 graaden en 47 minu-
ten Lengte (*). Ten aanziene der uitgestrekt-
beid , maakt Aland het kleinste uit van de be-
zittingen der Zweedfche Kroone, bevattende
flegts elf vierkante Zweedfche mijlen, of ze-

(') Van den Middaglijn over Fero. Rekenende va»
den Middaglijnvan Londen , zal de Lengte wezen van 19
graadtzn 17 minuten, tot 22 graaden 7 minuten Oost.
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ven en zeventig Engelfche, haaiende in lengte
omtrent twintig Engelfche mijlen, en in breed-
te omtrent zestien.

De naam van Aland fchijnt afkomstig van
de Oude Gottifiche A, welke waater betekent,
en het woord Land: weshalven Aland bij een
gevoegd, het zelfde beduidt als Eiland. Dit
fchijnt de natuurlijkste naamsadeiding , fchoon
verfcheide Schrijvers, andere gistingen gemaakt
hebben , tot welke altoos gelegenheid is in na-
speuringen, wegens den oorfprong der plaat-
fen, en de afleiding van derzelver benaa-
mingen.

Men heeft verondersteld, dat Aland oud-
tij ds geregeerd geweest is door eigene Mo-
narchen; doch, wat hier van zijn moge, het
gaat vast, dat het , zints de veertiende Eeuw,
een gedeelte uitmaakt van het Bisdom en Be-
ftuur van Abo, met uitzondering, dat, in den
jaare 1743, Aland, en de andere Eilanden,
zich aan Rusland onderwierpen, en hulde van
gehoorzaamheid deeden aan de Gzarin; doch
zij werden, korten tijd daar naa, aan Zwee-
den weder gegeeven, door het Verdrag van
Abo. Deeze Eilanden leeden, in vroegere da-
ge, veel van de invallen der Rusfen, en de In-
woonders werden genoodzaakt, uit hunne hui-

287ZWEEDEN.



zen , en vrugtbaare vlaktens , te vlugten. Maar
ten jaare 1718, werd hier een zamenkomst
gehouden, tot herstel van den Vrede, waar
door het genot der fust. hun verzekerd werd.

Aland en de verfcheide Eilanden, bevatten
acht Parochien; elk deezer heeft een Kerk.
Behalven deeze plaatzen tot den openbaaren
eerdienst, zijn 'er zeven Kapellen. De naa-
men de Parochien zijn: Sund, Saltrick, Fin-
fiorm, Harmarfandt , Jomala, Lemland, Fo-
g/o en Kumblinge.

De Laplandcrs en Finnen waren ongetwij-
feld de vroegste bewoonders deezer Eilanden.
Derzelver verblijf blijkt ten klaarsten, uit de
naamen der plaatsen , nog in gebruik , naar al-
le waarschijnlijkheid van hun herkomstig: zo
als Lappo, Lapbole, Lapwafs, Finbij, Fin-
firom, Finno , Finko en Finholm.

In de Parochie van Sund is eene natuurlij-
ke Grot, gevormd in de zijde van een Berg:
omtrent achttien voeten lang, negen breed,
en vijstien hoog. Bij eenen inval der Rus-
/e», diende dezelve tot eene plaats van ver-
berging; en ongetwijfeld ilrekte dit hol, zo
wel als veele andere, tot woonplaatzen der
vroegste bewoonderen.

Verfcheide meiren ziet men in deeze Ei-
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landen, en maar eene ftroomende rivier, die
kragts genoeg heeft, om twee molens te doen
gaan; een dezer molens is een zaagmolen.
De bergen zijn veelvuldig; de hoogste draagt
den naam van Ulfdubs AZZni.

Haga is een Koninglijk Landgoed; Ker-
mundo of Germundo, en Soneroda, worden
Saterier genoemd, dat wil zeggen Vrije Ste-
den ; dewijl zij van alle belastingen zijn ont?
heeven.

Aland heeft een Regter, die 'er bestendig
zijn verblijf houdt ; en desgelijks een Genees-
heer, die, de zaak zulks vereifchende, ook
Apothecar is. Eene openbaare school werd
hier opgericht xints het jaar 1639, maar de-
zelve is, zedert het jaar 1791 , geflooten. De
Inkomsten, welke de Zweedfche Kroon van
Aland en de andere Eilanden ontvangt, beioo-
pen jaarlijks negentien duizend negen honderd
en zes en tachtig Rijksdaalers. Twee honderd
en acht en negentig Matroozen zijn opge-
schreeven in deeze Eilanden; die den Koning
van Zweeden omtrent vijf duizend Rijksdaalers
jaarlijks kosten.

Aland bevat omtrent drie duizend zeven
honderd en vijftig acres bebouwd land, welke
rogge, tarwe, haver en garst voortbrengen,
zeven voor één. De jaarlijkfche oogst van

I. DEEL. T tar»
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tarwe, bedraagt omtrent twee en twintig dui-
zend en vijf honderd tonnen. 'Er is eene Pa»
rochie welke geen beploegbaar land heeft, en,
in dit opzigt Lapland gelijkt. De Inwoonders
van 't zelve houden zich met visfchen bezig,
en koopen het noodige koorn van hunne buu»
ren. Zij vangen eene groote menigte van Zee-
honden , waar van zij zeer veel voordeels trek-
ken, en maakt die vangst het voornaamste be»
ftaan deezer Eilanderen uit.

Het is langen tijd in bewerking geweest om
eene Stad op het Eiland Aland te bouwen
doch, het ontwerp is tot nog niet uitgevoerd >
't welk, zo men zegt, toegefchreeven moet

worden aan de bezwaarlijkheid om 'er eene
gefchikte plaats toe te vinden.

De gewoone weg uit Zweeden na Finland,
is van de Post -pleisterplaats Grislehamn in
Upland, welke elf en eene halve Zweedfche
mijlen tot Eckero in Aland is ; en van die
plaats over het Eiland Abo, 't welk vijf mij-
len meer maakt. Eéne Zweedfche mijl is tus»

fchen de zes en zeven Engelfche mijlen.
Ten jaare 1792, bedroeg hec getal der In-

woonderen op hec Eiland Aland elf duizend
twee honderd en zestig, 'c welk meer dan
duizend voor elke vierkance Zweedfche mijl
beloopt; een vrij grooc getal, wanneer men
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de bergagtigheid des Edands in aanmerking
neemt. De Inwoondcrs deezer Eilanden be-
reiken eenen hoogen ouderdom. Van den ja-
re 1692 vermeldt men negen perfoonen, die
honderd jaaren bereikten, en misfchien zou
dat getal hooger loopen, hadt men het der
moeite waardig geoordeeld, die bijzonderheid
op te tekenen. In 't jaar 1703 stierf 'er eene
vrouw, ANNA berg geheeten, die honderd en
negen jaaren telde; te Kumblinge, overleedt
'er eene van dezelfde fexe, in 't jaar 1766,
meer dan honderd en twintig jaaren oud. Een
zesde gedeelte der Inwoonderen telt meer dan
vijftig jaaren. Eene bijzonderheid, welke een
overtuigend bewijs oplevert, van de gezond»
heid deezer piaatze.

De zee, die het eiland Aland omringt, is
zeldzaam toegevroozen , en gebeurde zulks
voorheen minder dan tegenwoordig. Ten jaa»
re 1546 hieldt men het voor een zonderling
verfchijnzel , dat , ten dien tijde, de zee sterk
genoeg digt gevroozen was, >om ten ijze over-
gegaan te kunnen worden. Het fchijnt, dat
naderhand, dusdanige strenge vorsten ééns in
de tien jaaren voorvielen. De Winter van het
jaar 1702, was 'er zeer zagt; zo dat men
garst op den vijf en twintigsten van Maart
zadjde; ten welken tijde 'er overvloed van

T 2 gras

291ZWEEDEN.



gras voor het vee was. De hooge breedte in
aanmerking genomen zijnde, geniet Aland eene
zeer gunstige lugtsgestdtenisfe.

In zeden en gewoontens verfchillen de In-
woonders van Aland niet veel van de Boeren
in Upland. Hunne Huwelijks- en Begraafenis-
plegtigheden gaan grootendeels op dezelfde
wijze toe. Op Aland trouwt men doorgaans
in 't midden van den Zomer , en fchijnt men
daar door te willen aanduiden, dat zij tot den
oogsttijd niet behoeven te wagten, om in staat
te zijn tot het onderhouden eens gezins.

De Alanders gebruiken veelal voedzaa-
me fpijze. Hun brood is meest van rogge,
zelfs dan, wanneer de oogst van dat graan
fchraal is uitgevallen. Verfehe visch , als mede
gedroogde eu gezouten visch, met melk, bo-
ter, kaas en vleesch-spijzen, maaken het ge-
woone voedzel uit. Zij bedienen zich ook
van het vleesch der Zeehonden, en bereiden
een fchotel, Skalkroppe geheeten, bestaande
uit stukken vleesch, gemengd met meel en
spek; zij houden dien voor uitmuntend. Op
hunne zeereizen neemen zij een grooten voor-
raad van spijze mede, en zijn op dien tijd
niet spaarzaam in vleesch en boter.

De kleeding der Alanderen is welvoeglijk.
De Mannen draagen, in 't algemeen, korts
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rokken, welke op heilige dagen doorgaans van
blaauw laken zijn. De jonge landlieden heb-
ben over 't algemeen katoenen kousfen aan,
en veelen een horlogie in den zak. De Vrou-
wen, geheel aangekleed draagen een keurs en
rok van kamelot , katoen , of gedrukt linnen,
en zomtijds van zijde. Haare rouwkleeding is
doorgaans van zwarte zijde, met een kamelot-
ten keurs. Meestal draagen zij mutzen, en
veelen zijden halsdoeken. Binnens huis vindt
men ze meestal gekleed in eene ftoffe van ei»
gen maakzd, deeze is 'er van veelerlei foort.
De getrouwde Vrouwen vertoonen zich menig-
maal, met ettelijke gouden ringen aan de vin-
gers, en zij fchijnen op die pragtvertooning,
niet weinig gefield: zilveren lepels en bekers
ziet men op Aland minder, dan onder de rij-
ke boeren in Zweeden,

Zeer net, gemaklijk, wel onderhouden, en
naar behooren met lichten, zijn de huizen der
Alanderen. Doorgaans zijn ze gebouwd van
hout en gedekt met berken bast, of hout.
Hunne looczen zijn meest met riet gedekt.
Dewijl zij geene ftroomende rivieren, en wa-
termolens hebben, bedienen zij zich van wind-
molens, elke boer, heeft bijkans zijn eigen.

Over 't algemeen zijn de Alanders vernuf-
tig, leevendig van aart en beleefd. Op zee

T 3 be-
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betoonen zij eene groote maate van kunde en
ftoutmoedigheid. Ten bewijze van de gere-
geldheid huns gedrags , heeft men alleen aan
te merken, dat, van het jaar 1749 tot 1793
niet meer dan zeven hoofdmisdadigers geftraft,
en, in dat tijdsbeftek, flegts zeven moorden
gepleegd zijn : 't welk eene evenredigheid
opleevert van één zodanig een ftraffe, en
één moord, tot een duizend acht honderd na-
tuurlijk geftorvenen; terwijl te Londen, in het
jaar 1791, van de achttien duizend zeven
honderd en zestig, die ftierven, zeven en der-
tig door beuls handen omkwamen; en te Na-
pels en op Sicilië verondersteld worden, dat
'er zes honderd moorden, het eene jaar door
bet ander gerekend, gefchieden, in eene be-
volking van vijf millioenen. — Van het jaar 1749
tot het jaar 1773 werden 'er op Aland hon-
derd en negentien onechte Kinderen geboo-
ren; van 1774 tot 1794 beliep deezer getal,
honderd zes en twintig; het welk in evenre-
digheid, voor de eerste vijf en twintig jaaren,
één onecht Kind is, tegen drie en tachtig ech-
te; en voor de volgende zestien jaaren, één
tegen drie en vijftig. De laatstgemelde even-
redigheid strekt eenigzins ten blijke van een
toeneemend zedebederf; fchoon dit niets te
beduidden hebbe, wanneer men het vergelijkt
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«iet andere plaacfen, als Stockholm en Abo ,
waar een zesde gedeelte der Kinderen, on»
echte afstammelingen zijn, en indien wij de
geboorenen in Zweeden neemen, zal de even-
redigheid zijn één tot vijf en veertig.

De Inwoonders van Aland zijn verre van
bijgeloovig; doch, om welke reden weet ik
niet, staan zij bekend voor lieden van een ge-
fchilzoekenden aart.

Geen beeren of eekhoorntjes, vindt men op
deeze Eilanden; en de eland, die 'er voorheen
ongemeen talrijk was, ziet men 'er nier meer.
De dieren, welke men 'er her gemeenzaamst
aantreft, zijn wolven (die men zegt dat uit
Finland over het ijs komen, als de zee digt
gevroozen is,) vosfen, marters, ermelijnen,
vledermuizen , mollen, rotten, muizen, enz.
otters ontmoet men 'er zeldzaam; op de kust
vindt men Zee -robben, &c.

Meer dan honderd onderfcheide foorten van
vogelen vliegen in deeze Eilanden. Onder de
Zee - vogelen telt men de fuut , den pillekaan ,
vier onderfcheide foorten van meeuwen; en
meer dan een twaalftal van het geflachc der
eendvogelen.

Onder de dieren van beiderlei leeven, of
die zich op 't land en in 't water onthouden,
telt men drie soorten van hagedissen, kikvor-

fchen ,
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fchen, &c. Veelvuldig zijn de Vischfoorten ,
als falm, kabeljauw, leng, enz.

De Infecten op Aland bdoopen tusfchen
de zeven en acht honderd foorten. Wij maa-
ken alleen gewag van ééne, en wel uit hoof-
de van deszelfs verdervenden aart. Men treft
menigwerf boomen aan , door deeze foort van
Infect gedood; en 't geen nog erger en bc-
droevender is, huizen nieuwlings gebouwd,
ziet men vervallen , en binnen korten tijd, ten
onbruik worden, alleen door de vernieling
deezer fchaddijke diertjes.

De Alanders leggen zich niet zeer toe op
de bijentedt. De kreeften zijn niet zeer ge-
meen in deeze Eilanden, en werden 'er eerst

overgebragt door de Koningin-Weduwe van
GUSTAVUS DEN I.

De Flora Suecica telt omtrent honderd en
tachtig planten, eigenaartig op Aland en de
nabuurige Eilanden; van welk getal 'er bon-
derd en vijftig tot de Cryptogamia, de hei.n-
lijke echtplanten, behooren. De meeste der
boomen, in Zweeden algemeen, worden ook
op Aland gevonden. — Weinig Mijn» of Delf-
stoffen ontmoet men aldaar. De bergen bellaan
meest uit een rood foort van Granit.
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