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Bet war det skóna land, hwars sol, ur tusen sjöar
Dig leende emot uppa din segerfard,
O Birger , i dess pragt af lunder och af öar
Dig bod en tverkningkrets, dit skaparsnille ward;
Hwars langsamt tdmda folk igenom rda seder
Och trumpna anleten dig wisade et mod

Af stilla kraft och naken heder
Stdndaktigt pa sin punct, liksom en drestod.
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VOORREDE.

Uat dit boek zijne geboorte niet aan eene
merkantiele spekulatie op de misschien oogen-
blikkelijke nieuwsgierigheid van hetpubliek ver-
schuldigd is, hoop ik, door het boek-zelve be-
wezen te hebben. Mijne oefeningen in de ge-
schiedenis van het Noorden, naar haren meer
uitgestrekten omvang, bragten mij ook tot de
Finnen. Ik bestudeerde hunne tacd [want zonder
de landtaal van een volk genoegzaam te ken-
nen, behoorde niemand zich te wagen, over den
toestand en de geschiedenis van hetzelve als
schrijver op te treden) , en ik verzamelde, voor
zoo verre ik die magtig kon worden, alle be-
langrijke en lot mijn oogtrterX) dienstige stukken
over hunne lotgevallen en beschaving. Mei 'op-
zigt tot de geschiedenis der eigenlijke ofZweed-
sche Finnen had ik gelegenheid, van eenen,
nog bijna onaangeroerden voorraad van bouw-
stoffen gebruik te maken? Het belang, 't welk
deze natie, zelfs thans nog, voor de geschie-
denis van onzen tijd heeft, deed mij met grond
vooronderstellen , dat ik door een getrouw his-
torisch verhaal van hare vroegere en latere lot-
gevallen te leveren ook bij het grootepubliek wel
eenigen dank zou kunnen behalen; terwijl ik te-
vens beproeven wilde, of het mij mogelijk ware,

* 3 eene



VOORREDE.VI

eene algemeene deelneming op te wekken voor
een fer en edeldenkend volk , 't welk door zijne
ongunstige ligging steeds aan de verschrikke-
lijkste oorlogsrampen ter prooi, was gegeven:
want, hoedanig ook het lot der Finnen zich
onlwikkele, deze deelneming zal voor het geluk
van volgende lijden geenszins onvruchtbaar zijn.

Menige geleerde en polemische aanmerking
heb ik, dikwerf ongaarne en niet zonder zelf-
verwinning, doorgestreken. Of het mij echter
desniettegenstaande gelukt zij, een boek te le-
veren, 't welk niet slechts voor den geleerden-
alleen belang heeft; dit mogen de lezers zelve
beslissen. Misschien heb ik hier en daar iets
medegedeeld, 't welk in de oogen van sommi-
gen te klein, te weinigbeduidend is: doch bij
eene bearbeiding, waar alle de bouwstoffen zoo
verstrooid waren, en niet, dan met de grootste
moeite, bijeen verzameld konden worden, zal
men het, vertrouw ik, ligtelijk vergeven, dat
er, in de vreugde van het vinden, aan het een
of ander overblijfsel eene hoogere waarde is
gehecht, dan het veelligt verdiende. Van staat-
kundige aanmerkingen heb ik mij, hoe dikwerf
ik daartoe gelegenheid hadde, opzettelijk ont-
houden : zekere beschouwingen, die uit de daad-
zaken zelve voortvloeijen, zullen zich, ook bui-
ten mijne aanwijzing, wel aan den lezer op-
dringen.

RÜHS.

Mijns
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Mijns wetens bezitten wij in onze taal bijna
niets over Finland, ten minste niet over Finlands
geschiedenis. Eenige, hoe wel weinige, reizi-
gers hebben dat land bezocht en ons in hunne
reisverhalen eenigermate met de zeden, gebrui-
ken en gewoonten der Finnen bekend gen\aakt.
Het jongste, daarover handelende werk is dat
van Accrbi, die echter, volgens de verzekering
van onzen auteur en van den duitschen hoog-
leeraar Eek (*), geenszins tot de klasse van
schrijvers behoort, op wier berigten wij ons
veilig kunnen verlaten, — Eene vertaling van
dit, door den heer Rühs met zoo veel zaakken-
nis geschreven werk zal dus, vertrouw ik, mij-
nen landgenooten niet onwelkom zijn. In dat
vertrouwen heb ik die vertaling ondernomen:
of ik in dezelve eenigzins geslaagd ben, beoor-
deele de kundige lezer.

S. v. G.
Leeuwarden 1815.

(*) Reisen in Schweden, Leipzig 180G. op verschpide-
ne plaatsen. Zweden betreffende, zijn de grove dwa-
lingen van dezen Acerbi, dien Rühs in dit werk den
burüchtigten Reisefabricanten noemt, aangewezen door
eenen geleerden Zweed {Leopold) in zijne Briefe über
Schweden enz. Halle iBo4.
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FINNEN.

EERSTE AFDEELING.

Geschiedenis van het grootvorstendom
Finland tot het jaar 1807.

het noordelijke gedeelte van ons halt»
rond bekend is geworden, vindt men hetzelve
door Finsche stammen bewoond, die nog te-
genwoordig tamelijk uitgebreid zijn, doch eer-
tijds veel talrijker waren. Verscheidene dier
volken zijn öf geheel met andere natiën ver-
mengd en in een gesmolten, öf slechts nog in
zeer geringe overblijfselen aanwezig; als de
Meren, Wessen {Vatlanders) Tschuden
( Liwen) öf hebben , door den drang der om-
standigheden genoodzaakt, hunne oorspronke-
lijke levenswijze, hun karakter, ja zelfs hunne
taal moeten veranderen, gelijk de Baschhiren
en Tschutvaschen. Slechts alleen denHonga-

A ren



FINLAND en2

ren {Madyaren) is het gelukt, eenen afzon-
derlijken staat en een zelfstandig rijk te vor-
men : alle de overige volken werden door hunne
magtigere naburen öf onder het juk gebragt,
öf, gelijk de Lappen en Ostjdken, naar de
uiterste grenzen van het Noorden verdrongen,
waarvoor de hebzucht geene hoop meer bloeide,
en de eerzucht volstrekt geen voedsel vond.
NaauWèlijks waren de Finnen uit den eersten
ruwen natuurstaat getreden, leefden zonder
eenige staatkundige betrekkingen, en hadden
hunne wezenlijke sterkte noch leeren kennen,
noch gebruiken; toen zij door volken werden
bestookt en aangevallen, die reeds onder den
dwang der wetten stonden, wier krachten door
den beslissenden wil van een opperhoofd geleid
en bestuurd werden, en die, in beschaving
hen verre overtreffende, hen met allerlei slu-
we kunstgrepen en met nieuwe, voor hen on-
gewone, wapenen bestreden. Zulk een onge-
lijke strijd kon niet lang twijfelachtig zijn.
Treurig was het lot der stammen, die door
de Duitschers en Slavoniers te onder gebragt
werden: de eerstgenoemden vernederden hunne
overwonnelingen tot slaven, wier onderdruk-
king in volgende tijden al zwaarder en ondra-
gelijker werd: de laatstgenoemden maakten het
niet veel beterj ja, men deed zelfs geenen en-
kelen stap, om deze overheerde volken op

eenen
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eenen hoogeren trap van burgerlijke welvaart,
en daardoor tot eene meerdere zedelijke bescha-
ving , op te voeren. De Zweden-alleen behan-
delden de Finnen, tot wier beheerschers een
toeval hen verheven had, op eene veel edelere
wijze. Reeds in die ruwe tijden, toen Fin-
lands kusten voor het eerst door eenen vijan-
delijken voet betreden werden, volgden deza
overwinnaars grondbeginselen, welke anderen
veroveraars slechts zeer zelden heilig zijn ge-
weest. Zij gaven het verwonnen volk hunne
weLten en regten en vergunden aan hetzelve
het vrije genot van alle de voordeden hunner
staatkundige gesteldheid, zonder het zijne taal
te ontnemen, of zich in het huishoudelijke of
in de bijzondere betrekkingen van enkele per-
sonen te mengen; terwijl zij het insgelijks
deelgenoot van de zegenrijke vruchten der meer
en meer onder hen toenemende beschaving
maakten, zonder het echter gewelddadig te
noodzaken, van zijne levenswijze afstand te
doen, waaraan het door het klimaat en het
plaatselijke van zijn land, of wel door vooroor-
deelen allengs gewoon was geworden. Finland
werd trouwens weldra het tooneel van bloedi-
ge oorlogen, die met eene woede en verbitte-
ring gevoerd werden, welke alle geloofte boven
gaan, en die tevens de vorderingen der bevol-
king, der algemeene welvaart en der beschaving

A 2 vele
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vele eeuwen vertraagden. Doch, wijl het volk
niet tot slavernij was vernederd, maar zijne zelf-
standigheid steeds behouden had, verhief het
zich van lieverlede, in het genot van burgerlijke
vrijheid, dien eersten en voornaamsten steun
van alle aardsche geluk, door eene mannelijke
volharding, ofschoon onder de moeijelijkste po-
gingen , uit de diepste ellende. Het moge dus
der finlandsche geschiedenis aan een genoeg-
zaam staatkundig belang mangelen; zij vergoedt
dit gebrek, mijns oordeels, rijkelijk door het
belangrijke tafereel van den oorsprong en
voortgang, welken de beschaving onder een
zoo talrijk en in verstand en hart zoo voor-
treffelijk volk gemaakt heeft; terwijl zij, door
het getrouw daarstellen van den noesten en
met zulk een gelukkig gevolg bekroonden ijver,
waarmede vrije en onvermoeid arbeidzame men-
schen het verwoeste weder hersteld en de spo-
ren hunner geledene rampen, zoo veel mo-
gelijk, uitgedelgd hebben, de gruwzame plun-
deringen doet vergeten, welke het land, ge-
durende eenige tijdvakken, tot eene woestenij
maakten; en daar, voor het overige, de ban-
den , die volle zes eeuwen de Zweden en
Finland op het naauwste verbonden, zoo
geheel plotseling en onverwachts los zijn ge-
scheurd; daar er thans wezenlijk een nieuw tijd-
vak voor Finland begonnen is, mag, dunkt

mij,



mij, de eerste proeve, om de geschiedenis der
Finnen te beschrijven, niet zonder grond ook
in eenen grooteren kring op eenig deelnemend
belang rekenen.

I.

Het vroegste tijdvak der Finnen.

Over den toestand en de lotgevallen der
Finnen, ten tijde der ZAveedsche verovering,
bezitten wij slechts zeer onvolledige narigten.
Het volk zelf had toenmaals nog volstrekt
geen denkbeeld van de schrijfkunst, en kon
derhalve geene schriftelijke gedenkstukken nala-
ten. Deszelfs grijze verhalen en mondelinge
overleveringen bestaan niet meer: de oude volks-
gezangen verschaffen, ja, hier en daar eenige
opheldering en inlichting; doch de oudste,
die, buiten twijfel, zeer verminkt en grooten-
deels veranderd tot ons zijn gekomen, bevatten
niets, dan mijstieke toespelingen en droomen
van een buitensporig bijgeloof. Slechts nog
eenige weinige brokstukken van geschiedkundige
gezangen zijn er overig; maar ook die hebben
nagenoeg alle latere gebeurtenissen ten onder-

A 3 werp.
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werp. De verwoestingen, waarvan de vele,
op Finlands velden gevoerde oorlogen verge-
zeld gingen, hadden ook voor de geschiedenis
de nadeeligste gevolgen: eene groote menigte
oorkonden en bescheiden werd verstrooid en
Vernield. De Zweden zelve hadden nog geene
geschiedschrijvers, en de kloostergeestelijken,
die ons eenige weinige aanteekeningen van hun-
nen tijd hebben nagelaten, geven ons slechts
zeer dorre en gedeeltelijk zeer onbeduidende
berigten, die desniettemin, met eenige pause-
lijke bullen, de eenigste bronnen zijn, welke
voor den navorscher ten gebruike open staan.
Slechts door de hulp der landtaal en door de
vergelijking van de, met dit volk zoo na ver-
wante Esthlanders, van wier vroegere geschie-
denis wij eenigzins beter onderrigt zijn, kunnen
wij ons ten minste een algemeen denkbeeld van
de levenswijze en maatschappelijke betrekkingen
der aloude Finnen vormen.

In de Finlandsche kronijken, die in de veer-
tiende eeuw zijn opgesteld, vindt men uitvoe-
rige naamlijsten van Finlandsche koningen, die
-echter nooit bestaan hebben, maar door die
schrijvers uit den Deenschen historieschrijver
Saxo en den Zweed Johan Magnus zijn over-
genomen ; terwijl zij, om aan hunne naam-
lijsten eenen zweem van waarheid en echtheid
te geven, hier en daar eenen Finlandsch klin-

ken-



de FINNEN. 7

kenden naam hebben tusschengevoegd, — Bij de
komst der Zweden stonden de Finnen nog niet
onder een gemeenschappelijk opperhoofd, maar
leefden in hunne natuurlijke vrijheid, zonder
wetten, zonder bestuurders en zonder eene
eigenli,ke burgerlijke regering. Hadden de Zwe-
den eenen koning of vorst aan de spits der
Finnen gevonden, dan zouden de geschied-
schrijvers eene zoo belangrijke en den roem
hunner helden zoo zeer vermeerderende om-
standigheid geenszins met stilzwijgen zijn voor-
bij gegaan. Bovendien bezit de Finlandsche
taal geen woord, dat het denkbeeld van ko-
ning, vorst, opperhoofd, heerscher,
of regter uitdrukt. De koning, bij voorbeeld,
heet kuningas, de vorst ruthinas (van het
Zweedsche drott, thrutin ; want de tr kunnen
de Finnen niet uitspreken) de regter duomari
(van het Zweedache domare) het rijk valda-
kunda , (van vdlde , magt , en het Finlandsche
woord kunda, 't welk een oord of distrikt
beteekent) de overheid ehsiwalda enz. De
eenigste woorden, die op eene soort van rege-
ring of heerschappij schijnen te doelen, zijn
wero, schatting, belasting, en sakko, boete.
Misschien vorderden de huisvaders, of hoofden
der huisgezinnen, van hunne onderhoorige
knechten eene zekere schatting af, en oefenden
tevens ten hunnent een zeker strafregt uit.

A 4 Ook
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Ook kenden zij den eed en het eedzweren j

want voor beide deze zaken heeft hunne taal
oorspronkelijke benamingen. Dat de Russen,
voor de komst der Zweden, eenige opperheer-
schappij over Finland gehad hebben, is een
allezins ongegrond vermoeden. Immers vindt
men in de Russische geschiedenis daarvan zelfs
niet het geringste spoor. Nooit riepen de
Finnen den bijstand der Russen tegen de aan-
vallen der Zweden in, en nog veel minder
oordeelden de eerstgenoemden zich door de
ondernemingen der Zweden eenigermate bena-
deeld; ja zelfs was Carelien, welks noordelijk
gedeelte hen, buiten kijf, reeds van oudsher
toebehoorde, niet eerder, dan omtrent het
einde der dertiende eeuw, geheel aan hen on-
derworpen.

Geen ander onderscheid van rang of stand
heerschte bij de aloude Finnen, dan dat van
vrijen (wapd) en slaven {orja, palvelja, die-
naars), welke laatstgenoemden zij inzonderheid
in den oorlog en op hunne rooftogten gevan-
gen namen, doch wier lot, op de keper be-
schouwd, van dat der eigenlijk gezegde vrijen
juist niet veel verschilde. De zelfstandige
naamwoorden stadt markt, jaarmarkt, straat
en die van verscheidene handwerken, bij
Voorbeeld, van eenen kleermaker, draaijer,
yerwert looijer enz. hebben de Finnen van

cle
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de Zweden ontleend en eenigermate naar hun-
nen tongval gebogen , een bewijs, dat hunne
kennis van alle deze dingen alleen van de
Zweden afstamt. Eenige handwerken kunnen,
trouwens, door zuiver Finlandsche woorden
uitgedrukt worden; doch men bespeurt dade-
lijk, dat die benamingen alle nieuw gesmeed
aijn. Daarentegen schijnen kanguri, de we*

ver, en seppa (*) de smid, zeer oude woor-
den te zijn, en gevolgelijk te bewijzen, dat
deze beide handwerken reeds van oudsher bij
de Finnen bekend en gedreven zijn geweest.
Voor alle werkzaamheden en gereedschappen,
die tot landelijke bezigheden, niet slechts tot
de jagt en visscherij, maar ook tot de veeteelt
en akkerbouw behooren, bezit de Finlandsche
taal eenen rijken voorraad van wel passende
en inheemsche woorden; waaruit men al we-
derom , met zeer veel grond van waarschijnlijk-
heid , kan besluiten, dat die takken van bestaan
aan dit volk, reeds van deszelfs vroegste tijden
af, niet vreemd geweest zijn; wijl het, in het
tegengestelde geval, voor de, tot die bezigheden
benoodigde werktuigen onfeilbaar van de Zwe-
den de benamingen ontleend, of ze ten minste

(*) Eigenlijk iemand, die iets vervaardigt, faber:
puuseppd, de schrijnwerker, van puu, hout , tinseppd, de
tingieter enz,

met
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met half vreemde en verminkte woorden aan-
geduid zoude hebben. De akkerbouw, dien
de Finnen dreven, bestond hoofdzakelijk in het
zoogenaamde svedjen, 't Welk hen eigendom—
melijk is en beneden breeder zal beschreven
Worden. Ook schijnen zij zich meer op dezen
tak van bestaan, dan op de veefokkerij, toege-
legd te hebben; want terstond na het verove-
ren van het land en de gedwongene bekeering
van het volk, werd den inwoners geboden, hun-
ne schattingen aan den bisschop en de verdere
geestelijkheid in koren te voldoen: daarentegen
betaalden de Zweedsche kolonisten in A'ijland,
en op de Finlandsche eilanden (Scharen), die
grootendeels uit Helsingland herkomstig wa-
ren , en zich, naar den aard van hun geboorte-land, hoofdzakelijk van de veeteelt onderhiel-
den , de hunne in boter. Voor boter hebben
de Finnen een inheemsen woord woi: de
kaas, juusto (van het Zweedsche ost) schijnen
zij eerst later te hebben leeren kennen. Ook
met de metalen en derzelver bearbeiding wa-
ren zij niet geheel onbekend. Rauta heet
ijzer, tek'ds staal, vaski koper, hopia zil-
ver; doch voor goud, tin en lood zijn geene
inheemsche Finlandsche benamingen. Dat de
Finnen, sinds onheugelijke tijden, ijzer, den-r
keiijk uit hun meer- en moeraserts, 't welk,
voordat het gesmolten en gezuiverd was,

UI-
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h'ólmd genoemd werd, wisten te vervaardigen,
kan deels uit de eigendommelijke beteekenissen
in hunne taal voor smid, afval, vuiligheid van
het ijzer, gegoten ijzer, gesmolten ijzer enz.,
deels ook uit verscheidene bijgeloovige volks-
gezangen , in welke de kunst, om het metaal
te bearbeiden, aan de Goden wordt toegeschre-
ven , mijns oordeels genoegzaam bewezen wor-
den. Van Finlandsche zwaarden wordt in de
IJslandsche volksverhalen gewaagd, en zelfs
hadden de Finnen nog in latere tijden den
naam, van in het vervaardigen van smids-
werk, boven andere natiën ongemeen knap te
zijn. Eindelijk verdient te dezen opzigte dit
wel inzonderheid in aanmerking te komen,
dat, volgens oude overleveringen, de rijkste
bergwerken in Zweden door de Finnen ont-
dekt zijn. De bok van eenen zekeren Fin
kwam uit de weide en was van het rond wen-
telen rood geworden: de eigenaar spoorde de
plaats op, en werd de ontdekker van de be-
roemde groeven van Falum (§). Het zilver-
gebergte bij Sala is, naar men verzekert, door
eenen Esthlander gevonden, die echter zijne
ontdekking eenen tijd lang geheim hield; waarom
men dan ook den naam van het Finlandsche

(§) A. Hülphers Resa gene-m Dalarne, Wasteras 1762.

woord
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woord sala, geheim, wil afleiden (-f). Deze
verhalen mogen nu waar, of, hetgeen ge-
loofbaarder is, door verdichting min of meer
vervalscht zijn; het blijkt echter uit dezelve
ten duidelijkste, dat zelfs de Zweden den Finnen
eene uitstekende kennis van de metalen toe-
schreven. Daarenboven schijnen zij reeds eene
soort van koophandel gedreven te hebben;
want men vindt zuiver inheemsche woor-
den voor koopen en verkoopen (myydS en
ostaa) ; ja, zij hebben eene bijzondere benaming
voor geld (raha), die echter in de vroegste
tijden eene huid beduidde, eene beteekenis, die
nog tegenwoordig in den Laplandschen tongval
aanwezig is gebleven. Vermoedelijk gebruikten
de Finnen in 't eerst de huiden als eenen
maatstaf, om daarnaar de waarde der voor-
werpen van hunnen handel te bepalen; ge-
lijk, bij voorbeeld, de oude Slavoniers van de
Oostzee het lijnwaad, de Novogorodiers het
vel van eekhorentjes en sabeldieren, en de
Ilslanders visschen en wadmei (grof doek) tot
datzelfde oogmerk bezigden.

Alle deze omstandigheden, gevoegd bij de
kennis, welke de Finlandsche natie van ver-
scheidene levensgemakken en huisselijke gerijfe-

(t) 0 Grau Beskrifning Sfver fVtstmanland, Waste-
ras 1754. S, 22Z.

lijk-
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lijkheden had, bewijzen , mijnes erachtens , zon-
neklaar, dat zij zich toen niet meer in den staat
der eerste ruwheid bevond, maar integendeel
reeds eenige vorderingen in de beschaving had
gemaakt; terwijl het tevens uit den vrij aan-
zienlijken voorraad van inheemsche woorden,
door welke zij niet alleen allerlei soorten van
huizen en huisraad, maar ook
dorpen, én zelfs zekere distrikten van ver-
scheidene dorpen (kyliikunda, kyld, het dorp)
en vergaderingen (kerdjei, eene benaming,
welke men naderhand in de beteekenis van
landgerigt heeft gebruikt), zeer juist wist te
noemen en te onderscheiden, duidelijk blijkt,
dat zij niet geheel zonder maatschappelijke
betrekkingen waren. De meeste dier woorden
hebben de Finnen met hunne naaste stamver-
wanten aan gene zijde van den finlandschen
zeeboezem, de Ehsten, gemeen; waaruit men
zou kunnen vermoeden, dat zij bereids vroe-
ger bij hen in zwang waren, eer die beide
natiën van elkander scheidden. Uit de berigten
in de oude lijflandsche kronijk, voor wier
schrijver men den Let Hendrik houdt, en die
tot de belangrijkste gedenkstukken der noord-
sche geschiedenis behoort (*), weten wij, dat

(*) Onder den titel: Origines Livonicae , rëtensuit

J. D. Gruber, Francof. el Lips. 174© fol. — In het
hoogduitsch. vertaald door J~ G. Arndt, Halte \fij.fol-
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de Ehsten nog in hunne natuurlijke vrijheid
leefden, maar desniettemin grootere of klein-
dere verbindtenissen, tot hunne gemeenschappe-
lijke verdediging, met elkander sloten: dat zij
op zekere algemeene vergaderingen, waar de
oudsten des volks het grootste gezag hadden
en voor de belangen van hun land volijverig
zorgden, bijeen kwamen, over vrede en oor-
log beslisten en hunne rooftogten te water en
te land vast stelden; en dat den koensten,
dappersten, kundigsten en meest geachten on-
der hen eene soort van opperbevel werd op-
gedragen, waarvan de magt echter zeer eng
beperkt was. Dit tafereel, 't welk met de
zeden van andere, half wilde volken zoo vol-
maakt overeenstemt, past in alle opzigten ins-
gelijks op de burgerlijke gesteldheid der aloude
Finnen.

Ook in hunne huisselijke manieren en ge-
dragingen waren zij den wilden, of half-bar-
baren allezins gelijk, Van eene stroefheid in
hun karakter, van eene hardnekkigheid in hun-
ne denk- en traagheid in hunne handelwijze,
gepaard met eene wreveligheid en ruwheid in
hunnen omgang, zijn zij, wel is waar, niet
vrij te pleiten; ofschoon men hun die gebre-
ken in geenen hoogeren graad, dan anderen
onbeschaafden volken, te laste kan leggen. —Reeds had de akkerbouw hen aan vaste woon-

plaat-
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plaatsen gebonden, en hen daardoor trapswijze
tot een gezellig leven opgeleid, 't welk, hoe-
zeer het in geenen deele door eenen gelouter-
den smaak en eene fijne weelde, die echte ken-
merken van beschaafde volken, veredeld werd,
nögtans geenszins alle de gemeenschappelijke
genoegens ontbeerde, die met het ernstige ka-
rakter der natie en hare meer sombere, dan
vrolijke en levendige stemming overeenkwamen.
In ieder huis, in ieder dorp werden jaarlijks
verscheidene bijzondere gastmalen van buren,
bloedverwanten en vrienden met eene harte-
lijke vreugde gevierd: daartoe behooren de
feesten bij gelegenheid van hunne verlovingen,'
bruiloften, begrafenissen, geboorte hunner kin-
deren; voorts het oogst- en slagtfeest en het
plegtige vreugdefeest na eene gelukkig volbragte
beerenjagt. Het hoogste vermaak en de groot-
ste vrolijkheid verschaften bij alle deze zamen-
komsten goede en geestrijke dranken, die, ter
eere van den gastheer en het feest, dikwerf in
zulk eene overtollige mate genuttigd werden,
dat men zich om al hetgeen, waarop men ver-
der onthaald werd, luttel bekommerde. Men
zeide derhalve ook: haitd juoda, pejjaisia
juoda (eene bruiloft bedrinken, eene begra-
fenis bedrinken). Wijn en andere uitlandscha
dranken waren hen, zelfsbij name, onbekend, en
werden dus op hunne gasterijen niet voorge-

diend.
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diend. Nog tegenwoordig noemt men in Fin-
land alle wijnen, zonder onderscheid, Saxan
wiina , Saksische, of Duitsche wijnen; wijl
zij 't eerst door Duitsche kooplieden (in het
Finlands Saxat geheten) ingevoerd werden. —
Eenvolk,'twelk reeds sinds lang den akkerbouw
gedreven had, kon ligtelijk weten, dat men uit
garst eenen smakelijken en de zinnen benever
lenden drank kan bereiden; en daarom heeft de
Finlandsche taal ook verscheidene woorden en
benamingen voor vele, tot bereiding van dien
drank benoodigde voorwerpen, gereedschappen
enz. even als voor den roes, dien het boven-
matig gebruik van denzelven veroorzaakt. De
garst (ohra), waaruit bier (het krachtige bier
heet juoma, het slappe kalja) gebrouwen
Wordt, schijnt de oudste graansoort geweest
te zijn, met wier kweeking deze natie zich
onledig hield: roggen (ruis, in het Zweedsch
rag) en haver (kavra) zijn waarschijnlijk door
de Zweden in het land en vervolgens in de
taal gekomen. Zelfs de bijenteelt, die thans
geheel te niet is gegaan, was hen niet onbe-
kend , maar werd integendeel met geen ongun-
stig gevolg door hen ondernomen en voortge-»
zet. Intusschen bezit hunne taal geene in-
heemsche benaming voor de woorden bijen
'mattiaiset , kimalaiset) honig en meede
(masi, simi); ofschoon verscheidene oude ge-

zan-
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zangen overtuigend bewijzen, dat zij den honig
en meede zeer goed gekend hebben. Even een-
voudig en kunsteloos als hunne dranken, waren
ook hunne spijzen, waaronder volstrekt geene
lekkernijen, noch het gehemelte prikkelende
sausen gevonden werden. Hunne vischvangst
en jagt, hun akkerbouw en hunne kudden ver-
schaften hen die weinige geregten, welke zij,
zoo wel tot hun eigen gebruik, als tot het
onthaal van vreemdelingen, noodig hadden, en
in derzelver toebereiding had de kunst geen
groot aandeel. De weelde der rijken kentee-
kende zich somwijlen slechts in de menigte der
eetwaren: de tafel was tot overdadigheid belast
en beladen met al wat het huis maar ople-
verde, en werd voorbedachtelijk, zoolang het
feest duurde, in dien staat van overvloed ge-
houden.

Behalve de tafelgenoegens hadden zij, bij hun-
ne vrolijke zamenkomsten, nog andere verma-
ken en tijdkortingen, van welke het gezang en
de somtijds daarmede verbondene instrumentaal-
muzijk 't eerst dienen vermeld te worden.
Reeds van de oudste tijden af heeft de Fin-
landsche natie eene eigene dichtkunst gehad.
De Finlandsche naam voor het woord gedicht
is runo , in het meervoudig getal runot, en
een dichter heet runoniecka; waarbij ik moet
aanmerken, dat deze woorden toevalligerwijze

B eenen
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eenen gelijkluidenden klank met het Scandina-
vische runen hebben; doch dat er voor het
overige geene de minste overeenkomst tusschen
dezelve plaats heeft. De verzen der Finnen
bestaan in gelijkvloeijende regels van acht let-
tergrepen , die in hunne zamenvoeging aan
eene zekere prosodie gebonden, en in hunnen
klank en melodij zelfs voor fijne en kiesche
ooren niet onaangenaam zijn. Het rijm is
der Finlandsche dichtkunde geheel vreemd. In
latere tijden heeft men het echter, louter uit
navolgingszucht, 'allengs ingevoerd en gebezigd;
doch in zulke gedichten zoekt men vruchteloos
het eigendommelijk karakter en den echten
poetischen geest, waardoor de aloude gezangen
der Finnen zich zoo voordeelig onderscheidden.
Daarentegen zijn de letterassonanten een hoofd-
vereischte, dat is, in ieder vers moeten altijd
twee woorden met dezelfde letter of lettergreep
beginnen: afkortingen, verminkingen, uitlatin-
gen of andere vrijheden mogen de dichters
zich niet veroorloven. De enkele ideèn, waar-
uit het gedicht bestaat, moeten steeds twee of
meer bepaalde leden hebben, die in even zoo
vele verzen vervat en zoodanig met elkander
verbonden zijn, dat het volgende vers dezelfde
zaak, als het voorgaande, doch met andere
woorden, en, kan het zijn, krachtiger en
meer èpQzTtxus uitdrukt, De Finlandsche dich-

ters
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ters bezongen de daden en avonturen hunner
goden, de nagedachtenis en den roem hunner
voorvaderen, en eindelijk bijna alle blijde en
droevige gebeurtenissen, welke hen slechts van
eenig belang schenen te zijn. Van hunne oud-
ste gedichten, bijzonder van zulke, wier on-
derwerp zuiver geschiedkundig was, is vol-
strekt niets meer overig, en men kent geen
ander dichtstuk, dan uit het tijdvak der her-
vorming. De alleroudste zijn buiten kijf de
zoogenaamde toovergezangen, aan welke
het bijgeloof eene ongemeen groote kracht toe-
schreef, om ziekten en andere noodlottige toe-
vallen af te wenden. Van dezen zal ik in de
tweede afdeeiing breedvoeriger spreken. De
gezangen der oude Finnen hadden eene andere
eigenaardige, hoogst eenvoudige en eentoonige
melodij, die nog tegenwoordig onder het land-
volk in de hoogere provintien overal bewaard
is gebleven, en dus tevens de eenigste muzijka-
le kompositie schijnt geweest te zijn, welke de
natie in die overoude tijden kende: de weinige
hier te lande gebruikelijke volksgezangen zijn on-
getwijfeld of van Zweedsche, of van Russische
herkomst. Deze melodij, die het, bij al hare
eenvoudigheid, niet aan eene zekere melancho-
lie in de uitdrukking mangelt, werd door het
gansche gezang, hoe lang het ook ware, on-
afgebroken volgehouden: het hoofdidee bleef

B 2 al-



FIN LA N D e n20

altijd hetzelfde, zonder in de kleine variatien,
welke zich deze of gene zanger veroorloofde,
beneden den grondtoon te vallen, of boven de
kwint te stijgen. Doorgaans plagten de Fin-
nen hunne gezangen met snarenspel te bege-
leiden. Thans hebben zij drie onderscheidene
soorten van citers: de oudste en gebruikelijkste
heet kandele, is ongeveer # ellen lang, van
onderen nagenoeg t el breed, boven echter
iets smalder, met twee bodems en regte zij-
den voorzien, en heeft de dikte van eene ge-
wone viool. Voorts is zij met vijf stalen
(eertijds paardeharen) snaren bespannen, die
naauwkeurig als G. A. B. C. D. gestemd zijn;
echter is B iets lager, dan de tertia minor
tot G mol. Het accompagnement geschiedt
gemeenlijk unisono; doch bij ieder achttiende
wordt ook doorgaans de kwint D aangegeven,
en, indien het eenigzins schikken kan, ook het
volle terskwintakkoord gehoord (*). Deze harp
bespeelt men, even als onze gewone harpen,
met de vingers. — Volgens de Finlandsche fa-
belleer was een hunner voornaamste goden,
de oude Wajndmöjnen, de uitvinder van dat
speeltuig; doch, toen hij het geheel gereed

(*) S. J. Tengström om de fordna Finnars sdllskaps-
nöjen ach tidsfördrif {in vitterhets academiën! handlin-
gar, VIL S. 265-287) S, 280.

had,
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had , zocht hij onder de stervelingen vruchte-
loos naar iemand, die het kon behandelen,
waarom hij dan eindelijk besloot, zelf muzij-
kant te worden, en weldra zoo voortreffelijk
speelde, dat alle de bewoners van het woud,
van de lucht en zee, verrukt door zijne too-
vertoonen, gretig luisterden, en hij zelf door
zijn spel dermate geroerd werd, dat hem de
tranen, als groote parelen, op zijne kleederen
rolden. De tweede soort van hunne speel-
tuigen wordt met een, van de Zweden ont-
leend woord harppu genaamd, is bijna twee
ellen lang, ongeveer eene el breed, boven
geheel open, en met drie stalen snaren be-
spannen. Om dezelve te bespelen, gebruikt
men eenen paardeharen strijkstok. De derde
soort jouhi-kandele verschilt eigenlijk niet veel
van de beide vorigen, doch is de helft kleinder
en slechts met paardeharen snaren bespannen:
echter wordt zij op dezelfde wijze bespeeld.
Van blaasinstrumenten, die reeds sinds over-
oude tijden bij deze natie bekend waren, werd
op hunne vrolijke bijeenkomsten en feesten
geen gebruik gemaakt: de schalmei (torvï) en
de fluit (pilli, of huili) schijnen tot andere
doeleinden bestemd geweest te zijn. — De
dans was bij de oude Finnen zoo onbekend,
dat zij niet eens een woord hadden, om deze
ligchaamsoefening te beteekenen; gelijk zij ook

B 3 all»
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alle, voor dat genoegen geschikte muzijk geheel
ontbeerden» De inwoners van Karelien en
Sawolax weten nog tegenwoordig volstrekt niets
van dit tijdverdrijf, en de kustbewoners en
Tawasten hebben het buiten twijfel van de
Zweden geleerd, gelijk de namen tantzi, tant-
zan insgelijks bewijzen. Ditzelfde geldt ook
van alle, op winstdoelende spelen, waarin zij
eertijds geheel onervaren waren; ofschoon de-
ze , voor de zeden en volkswelvaart zoo gevaar-
lijke tijdkortingen thans ook bij de Finnen al-
gemeen ingeslopen zijn. Eenige andere spe-
len, die echter meer tot de kinderlijke uit-
spanningen der jeugd behoorden, dan dat zij
tot vervrolijking der bovengenoemde zamen-
komsten dienden, waren dezer natie geheel al-
leen eigen. Integendeel vermaakten de bejaar-
den zich met allerlei ligchaamsoefeningen, die
krachten en behendigheid vorderden; bij voor-
beeld met het boogschieten, het wedloopen
door de dikke sneeuw, het zwemmen, het
worstelen enz., en die hen tevens met moed en
zelfvertrouwen bezielden, waardoor deze natie
zich, zoo wel in vredestijden , als in het oorlogs-
veld, allervoordeeligst onderscheiden heeft (*).

De vrouwelijke sekse, die bij alle woeste

(*) Zie de hier boven aangehaalde Verhandeling van
Tengström,

vol-



de FINNEN. 23

volken een treurig lot moest ondervinden; wijl
in den ruwen boezem alleen de dierlijke be-
geerte gebiedt, en de woeste kracht door gee-
ne zachtere aandoeningen beteugeld is, werd
ook bij de oude Finnen met verachting en
zonder de geringste heuschheid behandeld. De
vader, die in zijn huis de hoogste magt had,
of, na zijnen dood, de zonen, verkochten den
minnaars de dochters of zusters voor eenen
zekeren prijs, omtrent welken men met elkan-
der overeengekomen was. Eene dochter uithu-
welijken heet in het Finlandsch eigenlijk: eene
dochter verkoopen. In een zeker oud gedicht
wordt van eenen vader, die voornemens was ,
zijne dochter uit te trouwen, gezegd: hij ver-
kocht zijn meisje: hij verhandelde zijne
deern. — De bruid was intusschen in het bosch
afwezig. De vrijer komt, om haar op te
zoeken, en verhaalt haar, hoe hij haren va-
der bezocht en met welk eenen koophandel hij
hem bezig gevonden heeft. — Aan wien ben
ik dan verkocht? — vraagt de schoone. —
Aan mij zijt gij verkocht, mijn zuikerzoet
hoentje, aan mij zijt gij verhandeld! —is
het antwoord van den minnaar. Zij verneemt
vervolgens naar den bruidsprijs: de vrijer ver-
zekert haar, dat die zeer aanzienlijk is ge-
weest, namelijk een oorlogspaard voor den
yader, eene koe voor de moeder, een paar

B 4 os-
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ossen voor den broeder, eene ooi voor de
zuster en eene groote gesp voor de zoons-
vrouw. Der bruid schijnt dit veel te weinig,
en uit spijt, dat zij voor zulk eenen geringen
prijs weggegeven is, verklaart zij haren brui-
degom, dat zij zijne echtgenoote niet wil wor-
den. — IVeinig — zegt zij — gaaft gij voor
het goede meisje, zeer weinig voor het
schoon e meisje; om u bekommer ik mij
niet! — Aldus wist de vrouwelijke ijdelheid zelfs
eene barbaarsche handelwijze in een behagelijk
daglicht te stellen. In de oudste tijden lag er
aan de toestemming der bruid weinig gelegen.
Zoodra de vader of broeder met den minnaar
overeengekomen was, bleef haar niets anders
over, dan zwijgend te gehoorzamen. Van
guLunterie .en sentimentele yrijaadje doet zich
nergens eenig spoor op. Een enkel voorbeeld
van het tegendeel, dat in een oud volkslied
bezongen wordt, is derhalve zeer merkwaardig.
Een zeker meisje, 't welk voor eenen hoogen
prijs aan haren minnaar verkocht was, werd
naderhand door eenen Rus geroofd. Noch
vader, noch moeder, noch broeder, noch zus-
ter , wilden haar, tegen betaling van den bruids-
prijs , uit de magt van den vijand verlossen ;
doch een vreemd jongeling was, daar het on-
gelukkige schepsel hem om hulp smeekte en
beloofde, eeuwig zijne slavin, eeuwig zijne

gad«.
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gade te zullen worden, medelijdend genoeg,
om honderd daalders losgeld voor haar te be-
talen. — Voorts moesten, behalve den vader
of broeder, die de bruid eigenlijk uitleverde,
ook hare overige bloedverwanten en naber
«taanden door geschenken gewonnen worden.
De kosten van het huwelijken waren derhalve
voor den bruidegom zeer zwaar, en dit is
misschien de oorzaak, waarom men bij de
Finnen volstrekt geen spoor van de eigenlijke
veelwijverij vindt. In huis werd de vrouw
niet veel beter, dan als eene slavin, beschouwd :
buiten andere moeijelijke en het peil harer
krachten dikwerf te boven gaande verrigtin-
gen, was het haar pligt, met de slavinnen en
overige vrouwelijke huisgenooten, al het voor
het onderhoud benoodigde koren te stampen
of te malen. Nog heden ontmoet men in Sa-
wolax en Karelien, waar wind- en watermo-
lens zeer schaarsch bekend zijn, overblijfselen
van deze allezins harde gewoonte. Op de
feesten zorgden zij voor de toebereiding der
spijzen en dranken, doch waren van alle deel-
neming aan het gastmaal en de daarmede ge-
paard gaande vermaken ten eenemaal ver-
stoken.

In den godsdienst kenteekent zich tusschen
de Finlandsche stammen eene vrij groote ge-
lijkvormigheid: slechts moet men opmerken,
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dat, naarmate de afzonderlijke volken eenen
hoogeren of lageren graad van beschaving be-
reikt hadden, ook hunne godsdienstige begrip-
pen ruwer en duisterder, of meer gelouterd
en helderder waren. Intusschen is het zeer
moeijelijk, in den eigenlijken geest van dien
godsdienst diep in te dringen, en van denzelven
eene grondige kennis te verkrijgen; wijl de bron-
nen, uit welke men, om daartoe te geraken,
putten moet, over het geheel te onzuiver en
te ongenoegzaam zijn. Deze kennis wordt dus
grootendeels uit de volksgezangen geschept,
die echter in hunne tegenwoordige houding een
al te jeugdig voorkomen hebben; ofschoon men
tevens niet ontkennen kan, dat zij nog zeer
vele echt oude trekken bezitten, die, ook in dit
opzigt, zeer veel lichts kunnen verspreiden.
Doch, dat oude naauwkeurig van het nieu-
we te schiften, is eene onderneming, waaraan
zelfs het vernuft en de scherpzinnigheid van
den fijnsten oordeelkundigen zich vruchteloos
zouden wagen. Dezelfde onoverkomelijke moei-
jelijkheid, welke zich in de zoogenaamde Skan-
dische of Noordsche fabelleer opdoet, heeft
ook met betrekking tot die der Finnen plaats.
Even als deze, is ook de Finlandsche met nieu-
we bijvoegsels uit den bijbel, somwijlen ook
uit de Grieksche en Romeinsche mythologie
verrijkt en opgepronkt geworden. Dat onze

meu.-
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nieuwerwetsche hoogwijze geniën haar niet
insgelijks met hun vernuft bezoedeld hebben,
is misschien slechts alleen aan hunne volslagene
onbedrevenheid in de Finlandsche taal en let-
terkunde toe te schrijven. De benaming, waar-
mede de Finnen God beteekenen, en die in
alle de Finlandsche tongvallen voorkomt, is
Jumala. Echter schijnt dit woord eigenlijk
geene bijzondere godheid aangeduid te hebben,
maar, even als het Bog der Slavoniers, de
algemeene naam voor het hoogste Wezen in
het algemeen geweest te zijn ; en daarom wordt
het ook in het meervoudig getal Jumalat ge-
bezigd. In den staat der eerste woestheid ver-
eerden de Finnen, even als nog tegenwoordig
hunne minst beschaafde broeders, de Kondi-
sche Ostiaken , en , vóór hunne bekeering, de
Lappen, alleen natuurlijke voorwerpen, als de
zon , de maan, de sterren, de aarde, de ber-
gen , zeeën, bronnen, boomen, steenen enz.
Onder de gestarnten baden zij inzonderheid
den grooten beer aan. Op de schouders
van den grooten beer stijgen beteekent, in de
oude gezangen, even veel, als in den hoog-
sten hemel opgenomen worden. Aan dit ge-
starnte heeft men eene gemalin toegekend, na-
melijk de'dochter der zon, wier bijstand tegen
hachtdieven wordt ingeroepen, om hen tot de
teruggave van het gestolene te noodzaken. Van
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de voormalige vereering van bergen en gToote,
afzonderlijk liggende steenen vindt men thans
nog zeer vele overtuigende sporen. In het
kerspel Oriwesi, in het eigenlijke Finland,
ligt een hoog voorgebergte erapyhü (allerhei-
ligst), welks voormalige bestemming de op
zijnen rug, in eenen vierhoek gelegde steenen,
niet onduidelijk herinneren. Pijhdmü (heilig
land) is de naam van een kerspel in het noor-
delijk Finland, Tallooze meren, rivieren en
watervallen heten pijha (heilig). Dat ook in
overoude tijden de bronnen godsdienstig vereerd
werden, bewijzen de vele naalden en andere
kleine geschenken, welke men nog heden op
verscheidene plaatsen in dezelve vindt geworpen.
In de hoogere provinlien vereeren nog ten
huidigen dage bijgeloovige lieden zekere boo-
men, welke zij voor heilig houden. De oor-
spronkelijke Finlandsche godsdienst was der-
halve een eigenlijk fetischismus, dat is, ieder
individu hield het voorwerp, 't welk hem het
eerst bejegende, voor zijnen god, en droeg
zijne gebeden en offers aan hetzelve op. Luim
en toeval deden hen dikwerf hunne goden,
die, zoodra zij niet langer vereerd werden, hen
hunne gunst onttrokken, voor andere verwis-
selen. Naderhand verhief de huisvader zijne
fetischen misschien tot familiegoden, en het
opperhoofd van eenen stam de zijne tot stam-

go-



de FINNEN. 29

goden. Aldus ontstonden van tijd tot tijd ze-
kere bepaalde en algemeene godheden, en toen
de natie eenigzins in beschaving vorderde, wer-
den de natuurverschijnselen tot personen ge-
vormd, hetgeen ook met allerlei ziekten en zelfs
met den dood het geval was.

De voornaamste godheid der Finnen heet
IVöjnümojnen, de uitvinder der muzijk en

lier, de bron van alle verstandelijke bescha-
ving, welke onder hen gevonden werd. Hij
zou het eerst het vuur op de aarde gebragt
hebben, en tevens de magt bezitten, om te

donderen: ook muntte hij in den scheepsbouw
uit. Vogelaars, jagers en boschbewoners smeek-
ten hem, zijne harp te bespelen, om door der-
zelver tooverklank al het eetbare wild uit zijne
schuilhoeken te lokken. Zelfs de visschers rie-
pen hem aan, in de zekere vooronderstelling,
dat zijn snarenspel op de bewoners der wate-
ren dezelfde uitwerking zou doen. Hij had
een zonderlinge kleedaadje. Zijn gordel was
met vederen en duingras bezet: zijn rok en
mantel hadden eene ongemeen beveiligende
kracht, en werden in de hevigste gevechten
door de strijdenden aangeroepen; ja, men ge-
loofde zelfs, dat zijn zweet in staat was,
krankheden te genezen. In de heidensche tij-
den was hij dikwerf met zijnen jongeren broe-
der, den luchtgod Ilmareinen, in gezelschap:

ge-
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gedurende het pausdom moest hij zijne heer-
schappij met Maria deelen; waarom een Ka-
relisch heksenmeester op de vraag, welke god-
heden door zijne heidensche voorvaderen 't
meest vereerd waren geworden? ten antwoord
gaf: de oude Wdjndmijnen en de jonkvrouw
moeder Maria. — Altijd werd hij met het bij-
voegelijk naamwoord wanha, de oude, be-
titeld, en het schijnt,* dat men hem som-
wijlen , tot afwisseling , Ucko, den grijs-
aard genoemd heeft, waaruit verscheidene
schrijvers over de Finlandsche fabelleer eene
bijzondere godheid gevormd hebben. Hiisi,
een zoon van den reus Calewa, bezat eene
verbazende ligchaamssterkte en eene verschrik-
kelijke woestheid, en werd als de god der bee-
ren en de temmer der wilde dieren vereerd.
Zijne woning verbeeldde men zich als een vrees-
selijk, ongenaakbaar en afschuwelijk oord: mene
Hiisen ƒ ga naar Hiisi ! was eene zware ver-
wensching. Tapio, de god der bosschen , ver-
schafte den jagers buit: zijn verblijf zou hij in
het diepste en ontoegankelijkste gedeelte van
het woud hebben. In de toovergezangen wordt
derhalve dikwerf der bije, welke de oude Fin-
nen voor heilig hielden, gelast, uit Tapio's
woning nektar en honig tot genezing der won-
den te halen. Ook werd hij aangeroepen,
wanneer men het vee in de weide dreef, om

het
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het tegen de aanvallen der wilde dieren te be-
schermen. Overigens offerde men hem een
hoen. — Ilmareinen, van ilma, de lucht,
het weder, was de beheerscher der elemen-
ten : inzonderheid bad men hem aan, wanneer
men goed weder en geluk op eene te onderne-
men reis wenschte. Altijd werd hij sdppa,
smid , kunstenaar , genoemd, en schijnt der-
halve ook in het bewerken der metalen bedre-*
ven te zijn geweest. — Kekki, of, in eenen
anderen tongval, köyri, was de beschermer van
de veeteelt in het bijzonder, en hoogst waar-
schijnlijk ook van den gansenen akkerbouw in
het algemeen. — Veden Em'd, de watermoe~
der, was eene zeegodin. — Pohjolan Emend'd ,
de moeder van het noorden: zij zou negen
zonen gehad hebben, die alle van eene afzigte-
lijke gedaante en aan het een of ander gedeelte
van hun ligchaam verminkt waren. — Tapiolan
Emendd, de moeder van de bosschen, was
Tapio's gemalin, en werd door de jagers zelfs
vaker, danhij, aangeroepen, vooral, wanneer
zij op klein wild of vogelen uit gingen. — Sac-*
kamieli, de godin der liefde, vermurwde de
harten der preutsche schoonen, of maakte de
fiere jongelingen voor de bekoorlijkheden der
meisjes vatbaar. Alle deze opgenoemde god-
heden schijnen van den eersten rang en door
het gansche volk aangebeden geweest te zijn.

Bc-;
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Bovendien was er nog eene groote menigte van
mindere goden, die slechts enkele voorwerpen
in hunne bescherming hadden, en gedeeltelijk
ook door de fantasie van latere dichters ge-
vormd zijn. Zoo wordt er, bij voorbeeld,
van eene bijzondere godheid, Egres, gewaagd,
die het opzigt over het vlas en de tuingewas-
sen had, beide voortbrengselen, die eerst na
de tijden van het christendom in Finland bc
kend werden. Voorts hadden zij verscheidene
huisgoden en middelgeesten die ech-
ter gedeeltelijk eerst in latere tijden van de
naburige volken ontleend zijn. Den zoo ge-
naamden aardmannetjes (maahiset) werden ins-
gelijks bij de Finnen geschenken gebragt. Zoo
dikwerf er bier gebrouwen of brood gebakken,
werd, waren de eerstelingen voor hen be-
stemd. Bij geen feest of drinkgelag mogt men
hen vergeten, en de huismoeder, die in hare
veefokkerij gelukkig wilde slagen, moest hen
een zeker gedeelte van de melk ten beste ge-
ven. Hij, die eene nieuwe woning betrok,
was verpligt, indien hij in dezelve gezond en
vergenoegd wenschte te leven, zich vooraf
naar alle de hoeken te buigen, deze onder-
aardsche bewoners plegtig te groeten, en hen
een offer van zout, bier en brood aan te bie-
den. Aan ieder, die hun verblijf op deze of
gene wijze bezoedelde of verontreinigde, oe-

feu-
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fenden zij eene strenge wraak. Andere mid-
delgeesten, capeet, stichtten niets, dan onheil
en rampen. Zij plaagden en kwelden niet al-
leen de menschen, maar waagden zelfs, de maan
aan te randen, en waren de oorzaak van hare
verduistering.

De woonplaatsen der goden en over het ge-
heel alle de fabelachtige oorden verbeeldde
men zich in het uiterste noorden van Finland.
Zoo is, bij voorbeeld, kipumdki (kwel- of
plaagheuvel) aan de rivier Kemi, in het ker-
spel Kemi, in de Finlandsche volksgezangen
een, door de daar huizende plaaggeesten zeer
berucht oord. Midden op dien heuvel bevindt
zich nog ten huidigen dage een vlakke, uitge*
holde steen, in de gedaante van eene tafel,
die door verscheidene steenen altaren omringd
is. In de gaten van deze tafel werden de
pijnen, smarten en kwellingen verwezen. Eer-
tijds was daar hoogst waarschijnlijk eene offer-
plaats, welke men echter thans niet meer
durft beklimmen; wijl van allen, die dit be-
proefd hebben, niemand gezond zou terug ge-"
keerd zijn. — Aan een toekomend leven schijnen
de 'oude Finnen stellig geloofd te hebben; of-
schoon hunne denkbeelden te dezen opzigte ten
uiterste verward waren. Zij hielden zich na-
melijk verzekerd, dat de staat na dit leven aan
den tegenwoordigen geheel en al gelijk zou

C »jn j
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zijn; dat de menschen aan gene zijde van het
graf hunne wereldsche bedrijven en bezigheden
zouden voortzetten; dat zij daar, even als
hier, voedsel en deksel noodig hadden; dat het
huwelijk en alle andere aardsche genoegens
daar evenzeer plaats zouden vinden ; en dus
had het rijk der dooden, 't welk tuonala
heette, volstrekt geen gebrek aan garst, wild,
visschen enz. Ook gaven zij, naar de ge-
woonte van andere onbeschaafde volken, den
afgestorvenen hunne bogen, spijlen enz, mede
in het graf, en bragten hen daar, van tijd tot
tijd, spijs en drank; wijl zij waanden, dat de
ziel na den dood eene bijzondere genegenheid
voor al zulke oorden voedde, waar zij zich,
gedurende het leven, het meest had opgehou-
den. Voorts zijn er ook in Finland verschei-
dene, met ongemeen groote en zware steenen
gedekte hunnebedden (begraafplaatsen van
voorname mannen of dappere helden (*))
in welke men dikwerf eenige, uit goud, zilver
en andere metalen vervaardigde wapenen, als-
mede eene menigte beenderen van vogels en

(*) klunen, een ond Celtisch woord, beteekende
helden, reuzen. Hunnebed is dus niet zoo veel, als
heenebed, van het oude heene, een lijk, 't welk van
Lier in zijne Oudheidkundige Brieven poogt te bewij-
zen. — Vert.

sche-
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schedels van kleine wouddieren gevonden
heeft (*). Even als de Germanen, hadden de
Finnen geene afbeeldsels van hunne godheden.
Dit gebrek ontstond echter niet daardoor, wijl
hunne denkbeelden van die wezens te verheven
waren, maar wijl het hen aan de noodige
bouwstoffen, werktuigen en de vereischte be-
kwaamheden mangelde. Zij waren derhalve
volstrekt niet in staat, hen tempels te stichten
of altaren te wijen. Ook kozen zij tot der
goden eerdienst geene bijzondere priesters;
want voor alle deze begrippen bezat hunne
taal geene inheemsche bewoordingen. leder
huisvader verrigtte den godsdienst zelf, en
wel in daartoe geheiligde plaatsen in de bos-
schen, hoedanige alle Finlandsche volken had-
den. De wijze echter, waarop die godsdienst-
oefeningen gehouden werden, en de plegtïg-
heden, met welke zij vergezeld gingen, zijn
ons niet genoegzaam bekend. Van pries-
ters moet men nogtans wel degelijk waar-
zeggers, wigchelaars, geestenzieners
en toovenaars onderscheiden: zulke be-
driegers, die voorgaven, alle mogelijke gehei-
men te kunnen ontdekken, en Tietajat, In-
domiehet , fVelhof, Noidat enz. genoemd
werden, vond men ook bij de Finnen, en zelfs

{*) Abo'-Tiiiung, 1782. S. 221.

nog
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nog ten huidigen dage heeft het gezonde ver-
stand op het dwaze geloof aan zulke zoo ge-
naamde wijzen niet volkomen kunnen zegepra-
len. Sommige dagen van het jaar waren den
Finnen heiliger, dan andere, en werden diens-
volgens door hen godsdienstelijk en tevens met
allerlei betamelijke vermaken gevierd. Hiertoe
behoorde, bij voorbeeld, de dag, waarop het
eerste zaad gestrooid werd. Ook leefde men
op het einde van den oogst veel ruimer, dan
gewoonlijk, en slagtte en verteerde, met zekere
bijgeloovige plegtigheden, een sinds de lente
ongeschoren lam. Zoodra de oogst geheel in-
gezameld en het slagten verrigt was, hield
men een herfstfeest, als een dankbaar vreug-
debetoon voor het gelukkig ingeoogste gewas.
Het beerenfeest (kouwwonpaaliset) vierde
men insgelijks met zeer vele plegtigheden en
onder het lustig rond gaan der bekers; terwijl
door de naburen tot dat gelag eene zekere boe-
veelheid koren en eetwaren zaamgebragt werd.
Alle de gasten waren alsdan op het deftigst
uitgedost, en een jongen en meisje werden in
vollen pronk tot een bruidspaar uitgekozen.
Eerst werd de kop van den beer, dien men
geveld en aan eenen boom gehangen had, en
vervolgens het overige, met erwtensoep en ge-
kookt vleesch opgedischt. — Eene menigte an-
dere feesten, die gedeeltelijk nog tegenwoordig

on-



de FINNEN. 37

onder dat volk in zwang zijn gebleven, heb-
ben alle eenen christelijken oorsprong, en
verscheidene, daar bij voorkomende bijgeloo-
vige gebruiken, welke de onkundige ligtelijk
voor overblijfselen van het heidendom zou
kunnen houden, zijn, ofschoon meerendeels
den stempel van den geest dezer natie dra-
gende, eigenlijk uit de tijden van het catholi-
cismus herkomstig; ja men treft ze zelfs nog
tegenwoordig evenzeer, slechts eenigzins anders
gewijzigd, in Duitschland en bij de meeste
Slavonische volken aan. Of nu deze overoude
feesten in groote, algemeene volksbijeenköms-
ten, of slechts door enkele huisgezinnen en
dorpsgemeenten gevierd werden, dit laat zich
niet genoegzaam zeker bepalen. Men beweert,
dat de Finnen geene offers gekend hebben;
wijl hunne taal geen inheemsch woord ter be-
teekenis van zoodanig bedrijf bezit (*). Doch
het denkbeeld, om aan hoogere wezens, door
het aanbieden van geschenken, zijne dankbaar-
heid te betuigen, ligt zoo geheel in den aard
van den onbeschaafden natuurmensch, dat men,
zonder aannemelijker gronden, zulk eene vreem-
de afwijking bij dit volk niet wel kan vooron-
derstellen. Bovendien zijn er nog verschei-

(*) Uhri, van het Zweedsche offra. Zij bezit geene
f. — Offeren en offra komen insgelijks van offerre.

dene
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dene sporen voorhanden, welke ik gedeeltelijk
reeds heb aangevoerd, die vrij duidelijk bewij-
zen , dat het offeren van geschenken aan de
goden den Finnen geenszins onbekend is ge-
weest: ja zelfs zinspelen niet weinige plaatsen
in hunne aloude gezangen op zoodanig gods-
dienstig bedrijf. Alle de overige Finsche stam-
men , zelfs de Lappen en Ostiaken, wijdden
den hoogeren wezens ten minste de beende-
ren en hoornen der rendieren (*).

On-
( *) Gabr. Arctipolitani {sub praesidio F. Törner) Diss.

de origine ac religione Fennorum. Upsaliae 1728. is ge-
heel onbruikbaar. Uitmuntende ophelderingen vindt
men in C. E. Lencquist (praeside G. H. Porthan") spec,
acad. de superstitione veterum Fennorum theor. et prac-
tica p. I. Aboae 1782. p //. ibid. (Van deze onge-
meen wel geschrevene akademische verhandeling heb
ik echter, tot mijn leedwezen, slechts het eerste ge-
deelte kunnen bekomen.) C. Gannander mythologia

fennica eller förklaring ofwer afgudar enz Abo 1789.
In eene alphabetische orde, vol zaakkundige aanmer-
kingen , die grootendeels den Laplandschen godsdienst
betreffen, doch door eene kwalijk te pas gebragte
geleerdheid en eene nutlelooze vergelijking van Griek-
sche en Hebreeuwsche woorden, jammerlijk ontsierd
worden. — G 11. Porthans Anmarkningar röraude Fins-
ka folkets liige och tillstdnd, da det forst lades under
svenska kronans vissa och varaktiga valde. (In vitterhets
Acad. Handlingar, IV. S. i-35) S. 21. M. Pauli Juus-
ten chronicon episcoporum Finlandemium-, annotationibus
illustratum. Disputationibus academ, proposuit 11, C.
Porthan. Aboae 1799. pag. g3.
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Onder een volk, 't welk met de schrijfkunst

geheel en al onbekend en van de verkeering
met de overige wereld als 't ware afgesneden
was, 't welk onder eene ongunstige luchtstreek
een zeer armoedig land bewoonde, zou men
vruchteloos naar sporen van eenige weten-
schappelijke kundigheden zoeken. De opper-
vlakkige en naauwelijks noemenswaardige ken-
nis van sommige eenvoudige geneesmiddelen }
van eenige gestarnten enz., welke deze natie
bezat, verdient niet, daaronder gerekend te
worden. Voor den grooten en kleinen beer,
het zevengestarnte en den Orion, (wajna-
mojnen's schild) hebben de Finnen eigene en
overoude benamingen. Ook konden zij de
jaargetijden en maanden onderscheiden:
doch voor de weken en dagen hebben zij
de uitdrukkinggn van de Zweden ontleend; en
voor uren bezitten zij geene andere beteekenis ,
dan hetki, dat is, een klein tijdverloop.
Zonderling is het, dat de Finnen een inheemsen
woord voor boek of brief hebben. De ge-
volgtrekking echter, dat zij, reeds vóór hunne
onderwerping aan de Zweedsche heerschappij,
met de schrijfkunst vertrouwd zouden zijn ge-
weest, zal toch wel niemand hieruit willen op-
maken. Zelfs de Slavoniers, die, gelijk men
weet, eerst met de aanneming van het chris-
tendom geschreven schrift leerden kennen, heb-

C 4 ben
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ben eigene benamingen voor boek (knigi) en
schrijven (piesat) Het finlandsche woord kir ja,
het boek, schijnt van kirjawa, bont , te ko-
men: de wortel van het woord raamattu, 't
welk een geschrift, eene boekrol, (codex,)
beteekent, is buiten twijfel het grieksche ypattpaTX

(grammata), en van de Russen tot de Finnen
overgeplant. Luen, ik lees , zou met lezen
kunnen verwant zijn.

Eene eigenlijke krijgskunst vindt bij volstrekt
onafhankelijke, woeste volken geene plaats:
echter bezigden de Finnen verscheidene wape-
nen tot den aanval en de verdediging zoo wel
tegen hunne vijanden, als tegen de wilde die-
ren. Daaronder behooren de strijdkolven, het
zwaard, de boog, de spies: ook hadden zij
groote en kleine pijlen. Bovendien kenden
zij schilden, ten minste zulke, die bij de Ehst-
landers in gebruik waren. Dezen hadden ins-
gelijks ruiterij; en niet alleen de naauwe ver-
wantschap der beide stammen (*), maar ook
het eigendommelijk Finlandsche woord ratza,

(*) Ehstland en de Ehsten {Ostland, de Ostlanders")
zijn baarblijkelijk Germaansche namen; (de etymolo-
gie van het ehstnische Eees, Eeest, voor, eestimaa, het
voorland, is mij niet duidelijk genoeg.) Eene zekere
vesting der Ehstlanders heet Sommelinde {Suomelinne,
FMandsburg) bij Hendrik den Let S. g4. volgens
Amdts vertaling. Het is dus niet onwaarschijnlijk,

waar-
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waarmede een strijdros van een ander paard
hep , hevoinen, onderscheiden wordt, zetten
der gissing, dat ook de Finnen het gevecht te
paard gekend en geoefend hebben, zeer veel
waarschijnlijkheid bij. De voornaamste toe-
vlugt van hen, die tot den strijd te zwak wa-
ren, leverden vermoedelijk de diepe en digtbe-
wassene bosschen. Echter hebben zij ook zeke-
re, reeds door de natuur ontoegankelijke ber-
gen meer versterkt en tot hunne veiligheid gebe-
zigd. Zulke vestingen schijnt eertijds het woord
linna beteekent te hebben. De Ehstlanders
hadden insgelijks versterkte plaatsen, die uit
houten of steenen verschansingen, zonder eenig
muurwerk, bestonden. De aan de zeekust,
inzonderheid aan de Finlandsche golf wonende
Finnen, legden zich reeds zeer vroeg op zee-
rooverijen toe: bovenal waren de Careliers en
Ehstlanders in dit opzigt algemeen berucht.
Zij maakten niet alleen de nabij liggende wate-
ren onveilig, maar waagden zich zelfs tot aan
de Zweedsche Scharen (*), ja tot in den Ma-

dat oudtijds de benaming Suome zich ook tot eene
streek van het zuiden der Finlandsche bogt uitstrek-
te. Vergelijk Porthans Anmarkningar S. 27.

(*) Aldus helen de klippen op de kusten van Zwe-
den en Finland, inzonderheid die voor Stockholm. —
Vert.

ler
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ler en nabij Denemarken. Dit bewijst, dat
de Finnen eenige kennis van het zeewezen be-
zaten, hetgeen tevens door den rijkdom hun-
ner taal, met betrekking tot de daartoe be-
hoorende woorden en spreekwijzen, niet wei-
nig bevestigd wordt. Waarschijnlijk prikkelde
de vrij aanzienlijke koophandel, die reeds in
oude tijden tusschen de Duitsche kusten en
Nowogorod gedreven werd, de hebzucht dezer
zeeroovers aan, en verschafte hen de aanlei-
ding en middelen, om hunne kruisvaarten al
Verder en verder uit te strekken en dezen ver-
foeijelijken tak van hun bestaan meer en meer
uit te breiden. Even als de strooptogten der
Noormannen eene hoofdaanleiding tot de be-
keering en verlichting van het Scandinavische
Noorden waren, evenzoo was de onderwer-
ping van de Finlandsche natie en de uitbrei-
ding van het christendom aan de oostelijke
kusten der baltische zee buiten kijf een gevolg
van de zeerooverijen, welke de Finnen zoo
dikwerf begaan hadden (*).

(*) Verg. Porthan! Anmarkningar en P. Juusten
chronicon, pag. 58. seqq.

11.



de FINNEN. 43

II.

Verovering van Finland door de
Zweden. — Zweedsche kolonisten.

De Zweedsche koning Erich , bijgenaamd de
Heilige, dorstte naar den roem, van voor
de christelijke leer nieuwe belijders te winnen
en hare heerschappij, zoo ver mogelijk, uit te
breiden. De aan gene zijde der botnische
golf liggende landen, wier bewoners buitendien
door herhaalde rooverijen zijne wraak getergd
hadden, schenen hem daartoe de schoonste ge-
legenheid aan te bieden. Waarschijnlijk was
het in n56 of 1157, dat hij zijnen togt on-
dernam. Hij landde aan de zuidelijke kust van
het eigenlijke Finland: zijne veroveringen be-
paalden zich tot de omstreken van Nijland en
tot dat gedeelte van Finland, 't welk 't naast
aan de zee ligt; terwijl zij zich vervolgens
meer naar het westen, dan naar het oosten
en noorden, uitstrekten. De bewoners langs de
gansche kust van Nijland tot aan den Kijm-
mene en een weinig verder, zijn alle van
Zweedsche herkomst. De nieuwe volkplanting

Werd
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werd door den naam Nieuwland (Nijland)
van het overige Finland onderscheiden. Nog
dienzelfden zomer keerde Erich terug, doch
liet, deels, om het door hem overwonnen volk
in gehoorzaamheid te houden, deels, om den
priesters de noodzakelijke ondersteuning te ver-
schaffen , eenige troepen in Finland achter.
Ook is het niet onwaarschijnlijk, dat hij, tot
meerdere zekerheid, eenen burg, misschien het
kasteel Abo, heeft doen aanleggen. — Nu ver-
spreidden de kolonisten zich insgelijks over de
eilanden (skdren) aan de kusten van Nijland
en Finland: meestal waren zij uit Helsing-
land afkomstig, gelijk deels uit de vele plaat-
selijke benamingen Helsinge , Helsingfors
enz., deels uit het onderscheid tusschen het
Finlandsche of Carelische, en het Helsingland-
sche regt niet onduidelijk schijnt te blijken.

De voornaamste, doch niet de eenige hoofd-
bewerker van des vromen konings togt tegen de
Finnen, was de bisschop Hendrik van Upsala,
van geboorte een Engelschman. Hij werd dan
ook op denzelven zijn reisgenoot, en betoonde
zulk eenen grooten ijver, om de apostel derFin-
nen te worden, dat hij, na Erichs vertrek, al -
leen achterbleef, om het christelijke geloof ver-
der uit te breiden; doch zeer waarschijnlijk uit
het niet prijzenswaardige bijoogmerk, om de
nieuw bekeerden aan de kerkelijke heerschappij

van
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van Upscda te onderwerpen. Het beroep van
eenen zendeling onder onbeschaafde en vijan-
dige volken vordert buiten kijf eenen moed en
eene opoffering van alle aardsche genoegens,
welke men niet genoeg kan bewonderen, en
die zich alleen door eenen buitengewoon hoo-
gen graad van vrome aandrift laat verklaren.
Trouwens, niet door overtuiging werden de
nieuw bekeerden tot verandering van hun ge-
loof overgehaald. Integendeel geschiedde dit
dikwerf door gewelddadige middelen, en nog
vaker door de sluwste en fijnste kunstgrepen,
door wonderen, welke de zendelingen hen ver-
toonden, of door aardsche voordeelen, waar-
mede zij hen poogden te lokken. Evenzoo
ook in Finland. De eerste belijders van het
christendom legden die belijdenis alleen door
dwang af. Zoo lang een vijandelijk heer hen
dreigde, beloofden zij steeds, hun nieuw geloof
getrouw te zullen blijven, en begeerden leer-
aars en predikers. Doch naauwelijks waren
hunne vijanden vertrokken, of zij werden af-
vallig en verachtten en vervolgden de geeste-
lijken (*). Bovendien ging het met oneindige

(*) Zie de bul van paus Alexander 111. (die Van
nbg tot nB5 op den pausselijken stoel zat) zonder
jaartal, en G. 11. Porthans Sylloge monumentorum ad il-
lustrandam historiam fennieam. Aboae 1802. Jammer,

zwa-
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zwarigheden gepaard, het volk een genoegzaam
duidelijk begrip van de godsdienstige waarhe-
den te geven; niet alleen, wijl het doorgaans
aan tolken ontbrak; maar ook, wijl deze, in-
dien zij zich daartoe lieten vinden , den eigen-
lijken zin dier waarheden in eene onbeschaafde
en aan uitdrukkingen voor afgetrokkene onder-
werpen volstrekt arme taal niet konden mede-
deelen. Zelfs in latere tijden waren er gods-
dienstleëraars , die geen Finlandsch verstonden ,
en zich, uit dien hoofde, van tolken moesten
bedienen. Uit gebrek aan taalkunde verkon-
digden de laatstgenoemden der gemeente niet
zelden den ongerijmdsten en bespottelijksten on-
zin. Eens predikte, bij voorbeeld, een gees-
telijke op kersdag, dat Jezus uit den stam Jesse
was geboren; en de tolk, die door de over-
eenkomst van de bijbelsche uitdrukking met het
zweedsche woord gjdsse, ganzen, in de war
werd gebragt, vertaalde, dat de heiland der
wereld uit eene gans was voortgesproten.
De toehoorders begonnen te lagchen: terstond
Vermoedde de leeraar, dat zijn tolk het een of
ander verkeerd had overgebragt, en vermaande
hem dus, zijne fout te herstellen; doch deze

dat deze zoo gewigtige oorkonden door des uitgevers
vroegen dood zijn afgebroken. Wij bezitten er slecht*
twee van.

ant-
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antwoordde in het finlandsch: is hij niet uit
de poten van de gans geboren , dan zal hij
het misschien uit hare klaauwen zijn (*).'
Om den heidenen het christendom bekend te
maken, kwam men op de zonderlingste invallen.
Midden in Riga vertoonden de geestelijken in
het jaar i2oi een vrij goed zamenhangend
bijbelsch tooneelspel, welks inhoud den hei-
dènschen Liwen en Ehsten, die daar aanschou-
wers waren, door eenen tolk verklaard werd.
Toen echter Gideons gewapende manschappen
tegen de Philistijnen streden, begonnen zij zoo
geweldig bang te worden, dat zij, uit vrees
van insgelijks dbod geslagen te zullen worden,"
in aller ijl de vlugt namen (**). Wien kan
het nu, onder zulke omstandigheden, zonder-
ling voorkomen, dat een, op deze wijze be-
keerd volk, den hevigsten haat tegen zijne
leeraars en zijn nieuw geloof opvatte? Dik-
werf moesten zij, wel is waar, voor het ge-
weld bukken, en uiterlijk de gebruiken en
plegtigheden nabootsen, welke men hen als de
echte kenteekeneu van eenen christen geleerd
en ter in acht neming aanbevolen had; doch
in het geheim bleven zij hunnen ouden goden

(*) Ganander, mythologia fennica, pag. 92.
(**) Hendrik de Let, volgens Arndts vertaling i

S. 44.

ge-



FINLAND en48

getrouw. Van lieverlede kwamen zij op het
denkbeeld, dat de magt van den God der chris-
tenen aan die van hunne goden misschien wel
gelijk konde zijn, en dat het dus, in alle geval,
het veiligste ware, hem insgelijks te vereeren,
waarom zij dan ook den drieëenigen God en de
maagd Maria naast Wajn'dmdjnen en Ilmarei-
nen plaatsten. Op deze wijze schijnt de in
de daad wonderbare vermenging van oudhei-
densche en christelijke ideé'n in de Finlandsche
fabelleer zich het natuurlijkste te laten verkla-
ren. — Op Finlands velden verwierf Hen-
drik de martelaarskroon. Een Fin had eenen
moord begaan: hij wilde hem aan de kerkelijke
tucht onderwerpen, doch werd door den over-
moedigen insgehjks vermoord. Dadelijk wrocht
zijn ontzield ligchaam een aantal wonderen op
de plaats, die door zijn bloed bevochtigd was;
en de vromen waren ten volle van zijne hei-
ligheid overtuigd. Of hij echter met de ge-
wone plegtigheden onder het getal der heiligen
opgenomen zij, weet men niet zeker; doch, hoe
dat ook zijn moge, verscheidene paussen hebben
hem den heiligen bijgenoemd, en de bekeerde
Finnen hielden hem voor hunnen hemelschen
vertegenwoordiger en voorspraak, aan wien zij,
vol vertrouwen, hunne gebeden rigtten: ook
breidde zijne vereering zich weldra naar andere
plaatsen van het noorden uit. Zijn standbeeld,
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't welk hem in zijn bisschoppelijk plegtgewaad,
op zijnen moordenaar, die aan zijne voeten
ligt, tredende en met eene strijdbijl gewapend,
voorstelt, werd in de Finlandsche kerken ter
algemeene aanbidding opgeregt: ter zijner na-
gedachtenis werden (den ig Januarij en den
18 Junij) algemeene feesten ingesteld: ter zij-
ner eer werd de domkerk te Abo gesticht; na
wier voltooijing, in het jaar i3oo, men zijn
gebeente met de grootste plegtigheid derwaarts
overbragt en als een kostbaar kleinood be-
schouwde. Reeds vroeger had men naar zijn
graf te Nousis bedevaarten gedaan, en de
avontuurbjkste wonderen verspreid, die bij
hetzelve zouden voorgevallen zijn. Insgelijks
werd de dag zijner overbrenging als een feest-
dag gevierd: men gaf aflaat: zijne overblijfse-
len werden openlijk ten toon gesteld: men
kuste ze, men bad ze aan. Eindelijk werd
Hendriks gebeente in het jaar 1720, ter-
wijl de Russen te Abo in bezetting lagen,
uit de kerk genomen en tot een volkomen ge-
raamte in elkander gezet, 't welk men den
vorst Gallitzin vereerde. Deze zond het met
het brood, waarvan de arbeiders, onder het
bouwen der kerk, gegeten hadden, aan den
Czaar voor diens verzameling van oudheden.
Hoogst waarschijnlijk bevindt Hendriks ge-
beente zich nog heden te St, Petersburg j
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ofschoon het moeijelijk zijn zoude, uit te vin-
den, op welke plaats (*).

Nopens de eerste staatkundige schikkingen en
inrigtingen , welke de Zweden in Finland
maakten, missen wij volstrekt alle inlichtende
bescheiden. Even min weten wij, hoe ver
hunne bezittingen zich uitgestrekt hebben.
Zwedens toenmalige gesteldheid geeft echter
allezins aanleiding, om te mogen vooronder-
stellen , dat het getal der achtergeblevene troe-
pen niet zeer groot geweest is: ook waren er
in het eerst slechts weinige nieuwbekeerden.
Over het geheel genoten de Finnen nog steeds
een , in alle opzigten gunstig, en, in vergelij-
king van hunne Ehstnische naburen, zelfs zeer
gelukkig lot. Niemand werd van zijne per-
soonlijke vrijheid beroofd: allen, die zich van
tijd tot tijd aan de heerschappij der overwin-
naars onderwierpen, en dus eindelijk der gan-
sche natie, werden hunne roerende en onroe-
rende goederen ter vrije beschikking en behee-
ring gelaten. Weldra namen zij ook deel aan
de voorregten , welke de overwinnaars hadden
medegebragt. — Het onderscheid tusschen het
Finlandsche en Zweedsche, of Helsinglandsche

(*) Zie Lagerbring Svea Rikeshistoria 11. S. 255.
Paul Juusten pag. i45-i64, Om St, Henriksben, Abo-
Tidning isoo. n". 6, 7.

regt,
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regt, bepaalt zich alleen tot de belastingen.
Aan het eerstgenoemde waren de oude inwo-
ners , en aan het laatstgenoemde de kolonisten
onderworpen: dikwerf stond een kerspel half
onder het Zweedsche, en half onder het Fin-
landsche regt. Een huis (of, in de toenmalige
kanselarijspraak, een schoorsteen) (rauchfang)
betaalde, volgens het Carelische regt, twee
goede huiden, volgens het Zweedsche regt
twee ponden boter; of, in het eerste geval,
een opgehoopt karp (*) roggen, in het laat-
ste geval, tien ponden boter. Vele inwoner»
vlugtten echter voor de nieuw aangekomenen
in de binnenste gedeelten van het land, en
verbreidden overal den bittersten haat tegen
de vreemdelingen, die van hunne kusten bezit
genomen hadden. Ook op de Lappen schijnt
deze omwenteling zeer onvoordeelig gewerkt te
hebben; want deze werden door de verhui-
zende Finnen verder naar het noorden op een
gedrongen.

De heidensche Finnen, inzonderheid de Ta-
wasten, onder welke zich, ofschoon met een
slecht gevolg, nu en dan eenige zendelingen

(*) Karp is eene Finlandsche maat, die in sommige
oorden derdehalf, in andere slechts anderhalf schepel
bedraagt. De laatstgenoemde maat is waarschijnlijk de
oudste.

waag-
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Waagden, verbonden zich met de overige stam-
men , de Careliers, Ingreriers, Ehsten, en
Verontrustten aanhoudend de nieuwe kerk en
de vreemdelingen, die zich in hunne nabijheid
met der woon nedergezet hadden. Ook de
Russen voegden zich bij de vijanden der Zwe-
den. Paus Gregorius IX. (*) levert een ontzet-
tend tafereel van de woede, waarmede boven-
al de Tawasten de christenen vervolgden. Ge-
doopte kinderen werden vermoord: den vol-
wassenen rukten zij eerst de ingewanden uit
het ligchaam, en offerden hen vervolgens aan
hunne goden: anderen dwongen zij, zoo lang
rondom boomen te loopen, tot zij eindelijk
ademloos nederzegen; (misschien, om hen voor
de vermetelheid te straffen, waarmede zij de
heilige boomen omver plagten te houwen)
den priesters staken zij de oogen uit: anderen
werden verminkt en verbrand. De eerste na-
volger van Hendrik , Rudolf genaamd, werd
door de Curen weggevoerd en vermoord: om-
trent het jaar 1198 verbrandden de Russen de
door de Zweden gestichte stad Abo, en zelfs
moest de vierde bisschop, Thomas, van ge-
boorte een Engelschman, die zich in het ijve-
rig onderschragen der waggelende Finlandsche

(*) Zie de bul van Gregorius IK, van den <) Decem-
bsr i'j'ój. Porthan sylloge, pag. 37.

kerk
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kerk ongemeen verdienstelijk had gemaakt, om
de woedp zijner vervolgers te ontvlugten, eene
schuilplaats op het eiland Gothland zoeken.
Met deze bittere vijanden der christenheid,
dreven de kooplieden van het noordelijke
Duitschland eenen vrij aanzienlijken handel,
die, door dezen zeeroovers gelegenheid te ver-
schaffen , om telkens hunnen gemaakten buit
te verkoopen, derzelver roofgierigheid meer en
meer deed ontvlammen en hen tevens van al«
lerlei behoeften, inzonderheid van ijzer, wa-
penen en scheepstimmerhout voorzag, welk
een en ander hunne ondernemingen niet wei-
nig verligtte. Gregorius IX liet trouwens
herhaalde malen een scherp verbod tegen eenen
handel uitgaan, die der vorderingen en den
bloei der, nieuw gestichte kerk zoo lijnregt
tegenwerkte: doch wanneer zijn dergelijke be-
velen in staat geweest, der nimmer verzadigde
winzucht paal en perk te stellen?

Om aan deze gedurige invallen een einde te
maken en teffens aan de veroveringen in Fin-
land eenen grooteren omvang en daardoor
meerder zekerheid te geven, besloot de Zweed-
sche Major-domus (Jarl, overste van 'sko-
nings huis) Birger genaamd, eenen nieuwen
togt te ondernemen. In i240, landde hij aan
de zuidkust van het tegenwoordige Oster-
bottn, en viel dadelijk de Tawasten aan, wel-

D 3 ke
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ke hij, na eenen flaauwen wederstand, ver- .
strooide en op de vlugt dreef. Den krijgsge-
vangenen , die het christelijke geloof omhelsden
en den doop ontvingen, werd met het leven
ook de vrijheid geschonken: de weigerachtigen
werden zonder genade nedergehouwen. Hoe
verre echter de veroveringen van dezen Bir~~
ger zich uitgestrekt hebben, kan almede niet
naauwkeurig bepaald worden. Waarschijnlijk
heeft hij, behalve Satakunda , de provintie
Tawastland tot aan het meer Pajjdinesee, aan
de Zweedsche heerschappij onderworpen: het
noordelijke gedeelte werd buiten twijfel toen
nog door de Lappen bewoond. Overigens
deed deze Jarl daar ter plaatse, veiligheids-
halve , eenen burg aanleggen, welken hij den
naam Tawasteborg gaf (naderhand Tawaste-
hus, somwijlen ook Kronoborg). Van Fin-
lands toenmaligen toestand en de diestijds inge-
voerde wetten weten wij zeer weinig. Nieu-
we kolonisten zetten zich met der woon neder,
en aan verscheidene oorden werden tempels
gebouwd. Het gansche land was met digte
bosschen bedekt, leder huisvader of volwas-
sen manspersoon moest, in plaats van andere
belastingen, den bisschop eekhorens- of her-
melijnsvellen opbrengen. Doch terstond na de
aankomst der Zweden werden de bosschen
meerendeels omgehakt en uitgeroeid: de ak-

ker-
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kerbouw maakte groote vorderingen, en wel-
dra bepaalde men de opbrengsten alleen tot
eene zekere hoeveelheid gerst en haver. Aan-
vankelijk schijnen de Zweedsche koningen in
't geheel geene inkomsten uit Finland getrok-
ken te hebben: de opbrengsten der overwonne-
ne Finnen en die der kolonisten vielen den
bisschoppen ten deel, die ze hoogst waarschijn-
lijk tot bevestiging en uitbreiding van het chris-
telijke geloof moesten besteden. Toen echter
het Zweedsche gebied van tijd tot tijd aanmer-
kelijk vergroot werd, en het bedrag der be-
lastingen daardoor even aanmerkelijk vermeer-,
derde, stond dé vijfde bisschop Bero ze vrij-
willig aan den koning af (*). Van lieverlede
leerde men de wezenlijke waarde dezer nieuw
aangewonnene provintie meer en meer kennen,
Birgers vierde zoon, Benedictus, ontving
haar reeds, op het einde van de dertiende
eeuw, als een hertogdom: echter weten wij
niet, op welke voorwaarden zij hem gegeven
werd, noch hoe hij van dat geschenk gebruik
maakte.

De derde onderneming eindelijk, die de heer-
schappij der Zweden over Finland bevestigde
en voltooide, geschiedde in het jaar 1 ag3, ge-
durende de minderjarigheid van den koning

(*) Paul Juusten chronicon, pag, 189.
Bir-
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Birger , door zijnen voogd Thorkel Knutson.
De voornaamste aanleiding tot dezelve waren
de onophoudelijke rooverijen der Careliers,
die, door de Russen ondersteund, niet alleen
in het Zweedsche gebied vielen, en de ver-
schrikkelijkste wreedheden pleegden, maar ook
de geheele oostzee onveilig maakten. Het plan
tot dezen togt was reeds lang ontworpen: de
paus had zijne toestemming gegeven, en allen
ridders en krijgsknegten, die er deel aan wil-
den nemen, denzelfden aflaat beloofd, met
welken de helden beloond zouden worden, die
den ongeloovigen het heilige graf poogden te
ontweldigen. Door binnenlandsche beroerten,
die toenmaals in het Zweedsche rijk heersch-
ten, werd de uitvoering van dit plan eenigen
tijd vertraagd. Eindelijk stevende de rijksmaar-
schalk Thorkel met eene geduchte vloot naar
de vijandelijke kust. Weldra zegepraalde hij
volkomen op de overrompelde inwoners, deed
vervolgens, ter zijner verdediging, de ves-
ting Wiborg aanleggen, en keerde toen zelf
naar Zweden terug. De bisschop Peter van
Wester'ds verkondigde den heidenschen Finnen
het christendom, 't welk zij, om het zwaard
of der slavernij te ontgaan, openlijk belijden
moesten. Onder den naam Carelien werd
diestijds ook tegelijk Sawolax begrepen. Deze
provintie was, inzonderheid naar het noorden,

nog
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nog slechts zeer zwak bevolkt. Vermoedelijk
zochten, gedurende de Zweedsche invallen,
verscheidene Careliers uit de zuidelijke streken
hier en in het noordelijk Osterbottn eene
wijkplaats. Hoe verder de Zweedsche heer-
schappij zich echter naar het oosten uitbreid-
de , des te nader kwamen zij aan het grondge-
bied der Russen, die, de oude verwantschap
reeds lang vergeten zijnde, zeer noode de
Duitsohe stammen in hunne nabijheid zagen.
Eene reeks van bloedige oorlogen, die tot op
de jongste tijden Finland onophoudelijk geteis-
terd en grootendeels verwoest hebben, waren
de gevolgen van deze gevaarlijke nabuurschap.
Thorkel Knutson bemagtigde de in het noor-
den van het meer Ladoga gelegene vesting
Kexholm (een Zweedsch klinkende naam, die
echter hoogst waarschijnlijk uit het Finlandsche
Kdkissalmi , hoekoekszond verbasterd is) en
legde er eene sterke bezetting in. Gebrek aan
levensmiddelen noodzaakte een gedeelte der ach-
tergelatene troepen, naar Zweden terug te kee-
ren. Weldra besloten de, van de zwakte der
bezetting onderrigtte Russen, de vesting weder
aan de Zweden te ontweldigen, die, daar zij
den veel sterkeren vijand niet langer tegenstand
konden bieden, eenen roemrijken dood boven
eene smadelijke overgave verkozen, eenen uit-
val waagden, en zich zoo lang verdedigden,
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tot de laatste man gesneuveld was. In het
jaar 1298 begaf Thorkel Knutson zich ander-
maals naar Finland , om deze nederlaag te
wreken en de provintie, van Avier waarde men
steeds meer en meer begon overtuigd te wor-
den, tegen de vreesselijke verwoestingen der
Russen te beveiligen. Zonder eenige storenis
te ontmoeten, volbragt hij zijne landing, en
rukte met zijn krijgsheer tot aan de Newa,
aan wier oever — in welk oord, weet men
niet regt (*) — hij eene tweede vesting, Lands-
hrone, aanlegde. Deze onderneming zochten
de Russen te verijdelen, en bragten te dien
einde eene geduchte land- en zeemagt op de
been. Nadat zij echter in verscheidene her-
haalde aanvallen de verschansingen hadden po-
gen te bestormen, doch telkens teruggeslagen
waren, dwongen de Zweden hunnen vijand tot
den aftogt, en konden toen den aangevangen
bouw ongehinderd voortzetten en voltooijen.
Na vooraf nog eenen verwoestenden inval in het
vijandelijke gebied, Ingermanland en Val-
land, gedaan te hebben, keerde Thorkel naar
zijn vaderland terug. Gedurende den winter
was de bezetting in deze vesting, door het

(*) Daar, waar de Swarta in de Newa valt, zeggen
de Zweedsche jaarboeken: doch, is er wezenlijk eene
rivier van dezen naam?

ver-
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verblijf binnen de nieuwe, vochtige muren en
het veelvuldige gebruik van gezoutene levens»
middelen, merkelijk verzwakt: slechts een zeer
klein aantal kon den gewonen dienst verrigten.
In dezen benarden toestand verschenen de
Russen voor de poorten: de burg werd vero«
verd en tot den grond toe geslecht (*). Nu
verdeelde men geheel Finland in drie stadhou-
derschappen, wier bestuurders op de drie, tot

dusverre gestichte kasteelen of burgen, Abo t

Tawastehus en TWoorg, hun verblijf hielden.
De bevelhebber van het kasteel Abo schijnt
echter, ten minste op zekere tijden, den
voorrang boven de twee overigen gehad te
hebben. Steeds kozen de Zweedsche koningen
tot stadhouders over Finland verstandige en
gematigde mannen, die het volk meer met rede
en zachtheid, dan met geweld, binnen de palen
van gehoorzaamheid poogden te houden. Ge-
strengheid werkte op de onbuigzame gemoede-
ren der Finnen volstrekt niets uit: doch zoo-
dra zij voor hunne overheden liefde begonnen
te koesteren, betaalden zij alle de belastingen
niet alleen met eene stipte bereidwilligheid,
maar vervulden derzelver bevelen zelfs met

(*) Lagerbring 11. S. 672—651. Zie ook mijne
Geschiedenis van Zweden B. IV. §. 78.

doods-
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doodsgevaar (*). Dat de nieuwe vestingen en
andere maatregelen, om de provintie tegen
vijandelijke invallen te dekken, niet toereikend
waren, blijkt uit verscheidene sporen van la-
tere en groote, door de Russen aangeregte ver-
woestingen. De Zweden behielden echter on-
afgebroken de heerschappij over de Finlandsche
golf en de Newa: zij gaven den kooplieden
der hanzesteden plegtig het verlof, om deze
wateren te mogen bevaren; edoch onder de
uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij den Russen
geene wapenen , geen ijzer, geen staal en geen
geld zouden toevoeren (**)»

III.

Geschiedenis van Finland gedurende de
middeleeuwen tot aan Gustaaf I. 1523.

Ook op de bevordering cïer beschaving onder
hunne nieuwe onderdanen vestigden de Zweed-

( *) Olai Magni breviarium de gentibus septentrionaM-
bus. Lib XI. Cap. i4.

(**) J. C. H. Dreijer Spec. juris Lubecensis de jure
naufragii, pag, 103 seqq. et pag. ijk seqq, — Porthant
Sylloge, pag, 50.

sche
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sche koningen, zoo veel de geest der tijden,
in welke zij leefden, hen slechts veroorloofde,
eene opmerkzaamheid, die ons in de daad al-
leraangenaamst verrast. Tawastland werd
langzamerhand bevolkt: in het noordelijke ge-
deelte van het land stonden nog onafzienlijke
bosschen: derwaarts plagten de inwoners uit
de zuidelijke streken zich op zekere tijden te
begeven, deels om te jagen en te visschen,
deels ook, om, als zich daartoe eene gunstige
gelegenheid aanbood, den grond vruchtbaar te
maken en te bebouwen. Zij matigden zich der-
halve eene soort van eigendom over deze di-
strikten aan, en poogden anderen van derzel-
ver aanbouwing af te houden. Doch op een
koninklijk bevel zetten zich ook hier nieuwe
kolonisten met der woon neder, en werden
door eenen schutsbrief van het jaar isoo tegen
alle aanspraken verzekerd (*). Vermoedelijk
geloofden de Zweedsche soldaten , dat de strenge
wetten, waardoor de zoo genaamde vrou-
wenvrede in Zweden gewaarborgd was, op
de vrouwen en dochters der overwonnene Ca-
reliers niet zouden toegepast worden. De bui-
tensporigheden , welke zij zich deswegens ver-
oorloofden , gaven den koning Birger in het
jaar isi6 aanleiding, om der Carelische vrou-

(*) Pofthans Sylbge, pag. 53.
we»
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wen en maagden dezelfde veiligheid en dezelfde
voorreglen toe te staan, welke de schoone
kunne in Zweden genoot (*). Een nieuwe
inval, dien de Russen in het jaar iöiß onder-
namen , stremde de vorderingen der bescha-
ving , die reeds zoo veel velds gewonnen had,
eensklaps op eene geheel ontmoedigende wijze.
Zij drongen tot aan Abo, verbrandden de stad
en roofden en verwoestten in de hoofdkerk
eene menigte kleinooden en alle de kostbare
gedenkteekenen van dien eerwaardigen tempel.
De inwoners moesten eene schuilplaats in de
bosschen zoeken; wijl zij zich anderzins aan
het gevaar bloot stelden van door den woesten
vijand in slavernij weggevoerd te worden.
Nadat zij overal schrik en verwoesting ver-
spreid hadden, keerden zij weder terug. De
binnenlandsche onlusten, waaronder Zweden
diestijds zuchtte, beletten het, dier ver afgele-
gene provintie te hulp te komen. De Russen
werden steeds vermeteler en belegerden in het
jaar i322, onder' de aanvoering van den Czaar
Georg Danielowitsch , het kasteel Wiborg,
doch zagen zich welhaast genoodzaakt af te
trekken, zonder hun doel bereikt te hebben.
Door deze kleine oorlogen werd de koophan-
del der hanzesteden met dit land geheel ge-

(*) Ibid pag. 47, vergel, Juusten l. I, pag. 5i4.
stremd
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stremd en afgebroken. In het daarop volgende
jaar beAverkten zij dus eenen vrede. De
grensscheiding werd met de grootste naauw-
keurigheid bepaald: drie geregtsbannen, (die
toenmaals eenen veel wijderen omvang hadden,
dan in latere tijden) Sawolax , Jaakis en Eu-
rapad, werden aan Zweden afgestaan. De
grenzen namen hunnen aanvang bij de uhwa-
tering der rivier Syster (eene mijl van het
tegenwoordige St. Petersburg), en strekten zich
uit tot Kellontaipala, (waarschijnlijk in het
tegemvoordige kerspel Kuopio.) Allen koop-
lieden Averd de vrije vaart op de Newa toe-
gestaan , en zij zouden noch door de ZA\reden
noch door de Russen, in hunnen handel Avor-

den gehinderd. In Rusland even min, als in
Carelien , zou men nieuwe vestingen aanleg-
gen: de overloopers beloofde men Avederzijds
uit te leveren; terwijl de goede verstandhou-
ding tusschen de beide rijken, Avelke onregtma-
tige handelwijzen bijzondere personen zich ook
tegen elkander mogten veroorloooven, geens-
zins terstond zou mogen gestoord worden (*).
Doch zelfs door de plegtigste traktaten en ver-
dragen bleef 'slands rust maar luttel tijds

(*) Sylloge, pag. 7G. Vergel. Lagerbring ibid, pag,
398. Paul Juusten, pag. 2i3. Seqq. Mijne Geschiedenis
van Zweden. B. V. §. 112.

on-
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onaangerand. De Russen hielden ze slechts
zoo lang, als het hen lustte: hunne roofzucht
behoefde slechts de geringste aanleiding, en zij
hernieuAvden dadelijk hunne verwoestende in-
vallen. De jammerlijke ellende, waarin Fin-
land gedompeld lag, vermurwde het hart van
den koning Magnus. In i534 poogde hij,
door verscheidene begunstigingen, den harden
druk van dat ongelukkige volk, zoo veel mo-
gelijk, te \rerzachten en den in
het zoo vreesselijk geteisterde land weder te
herstellen. Al het nieuwe land, 't welk de
boeren vruchtbaar wilden maken, zouden zij,
gedurende volle vier jaren, zonder eenige
pachtbelasting mogen gebruiken. Zeer vele
bosschen waren eene prooi der vlam gewor-
den , en lagen, niettegenstaande zij alle de
noodige vereischten bezaten, om met een goed
gevolg bebouwd te kunnen worden, steeds in
eenen woesten staat. De Finlandsche akker-
bouAV hield zich nog aan een, voor alle vor-
deringen in denzelven ten hoogste nadeelig stel-
sel. Een toevallig venvoest bosch, bij voor-
beeld, lieten de eigenaars braak liggen; wijl
zij van hetzelve eerst na verloop van eenige
jaren vruchten konden verwachten, Aan allen,
die deze oorden verkozen te bebouAven en daar-
voor de gewone schatting te betalen, gaf de
koning verlof, om ze zich geheel toe te eige-

nen,
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nen, in geval de regtmatige eigenaar de be-
bouAving niet ondernemen wilde of konde.
Hij, die tot zulk eene vruchtbaarmaking lust
had, moest zich vooraf bij den gouverneur of
diens plaatsvervanger aanmelden, en zou dan
vervolgens al het land, 't welk hij op deze
Avijs verkregen had, voor zich en zijne nako-
melingen als een Avettig erfgoed behouden.
Ook besloot men, dat alle, oorspronkelijk leen-
pligtige goederen, wanneer zij in handen van
eenen adelijken bezitter overgingen, niet van
aard zouden veranderen, maar, zoo na als
voor, de op hen rustende belastingen dragen.
De inwoners, bijzonder in de nieuw aange-
wonnene provintien, werden met zeer Ar eel ge-
matigdheid behandeld: zelfs de tiende betaalden
zij volgens eene allezins billijke overeenkomst.
Door de Zweden, doch hoofdzakelijk door de
monniken, die zich in Arele andere landen door
deze zelfde weldaad verdienstelijk gemaakt had-
den, Averden verscheidene nieuwe planten en
gewassen, deels moeskruiden, deels ook hop,
vlas en hennep ingevoerd, die toenmaals na-
melijk onder de voorwerpen werden gerekend,'
van welke de tiende moest betaald worden.
De akkerbouAV schijnt van lieverlede vrucht-
baarder geworden te zijn: de jagt, die tot
dusverre nog een hoofdtak van het bestaan
der Finnen uitmaakte, nam meer en meer af:

E lief
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het koren stond op eenen lagen prijs; doch
daarentegen werden de huiden naar evenre-
digheid veel hooger aangeslagen. De bewo-
ners van het noordelijke Osterbottn leefden
nog bijna geheel als de Lappen: zij dreven
eenen naauwelijks noemenswaardiger akker-
bouw; dus konden de kerspelen hier ook niet
op den Zweedschen voet gebragt worden. De
geestelijken ontvingen hun tiende en hunne
kerkelijke bezolding in vellen (van hermelijnen
en eekhorens: de eerstgenoemde heetten witte
vellen , de laatstgenoemde boogvellenj
wijl die dieren met pijlen doorschoten werden)
in zeehonden, allerlei vogelen, visschen, ge-
droogde snoeken, hooi en boter. Voorts
schonk men hen de borst van iederen gevilden
beer, het voorste gedeelte van ieder ren- en
elandsdier en ieder tiende rendierkalf. Een
lijspond gedroogde snoeken werd tegen twee
hermelijnenvellen, en een half pond boter te-
gen vijf eekhorensvellen gerekend (*).

Omtrent het jaar i348 ontstond er een
nieuwe oorlog met de Russen, over wiens
aanleidende oorzaak de geschiedenis volstrekt
niets geboekt heeft. De Zweedsche koning

(*) Sylloge pag. 61. Vergel. Nagre anmarkningar til
K. Magnus Erichsons historia, egentligen rörande Fin-
land, Bihangtil Abotidningar 1785. S. g4—135.

Mag-
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Magnus Avilde eene beslissende proef Avagen,

om zijne oostelijke naburen te tuchtigen en aan
zich te onderAverpen. Ten einde nu zijn volk
tot deze hagchelijke onderneming, zoo veel
mogelijk, aan te moedigen, gaf hij voor, dat
hij het ontwerp koesterde, om de Russen tot
den katholijken godsdienst te bekeeren. De
beweegredenen, die den koning tot dezen veld-
togt noopten, worden nog onbegrijpelijker,
wanneer men zich Zwedans toenmaligen toe-
stand herinnert, die zoo benard en gevaarvol
was, dat hij zelfs niet de flaauwste hoop op
eenen gelukkigen uitslag kon voeden. Ver-
moedelijk spoorden dweepers hem tot zulk een
dAvaas Avaagstul aan, en vleiden hem met
Gods onmiddelhjken bijstand (*). Ondersteund
door eene zeer groote menigte, vreemde krijgs-
knegten, trok hij aan de spits van zijn heer
tegen Novogorods grenzen op. In het eerst
lachte de lukgodin hem genegen toe: Orecho-
wetz {Sleutelburg) en de aangrenzende land-
streek werden door hem bemagtigd: de gevan-

(*) Dalin {Schwedische Reichsgeschichte 11. S, 3;8.)
verhaalt, dat da Zweedsche afgezanten, die den Rus-
sen het fraaije voorstel,om den lalijtuchen ritus [kerk-
gebruiken') aan te nemen, moesten doen, door hen fi-
lozofen genoemd werden. Zouden onder deze be-
naming, even als bij de Bijzantiers, monniken
verstaan worden V Zie Schlüzer Nestor UI, S iB3.

genen
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genen dAvong men, het geloof hunner vaderen
af te ZAveren, en stelde hen, tegen de belofte
van een aanzienlijk losgeld te zullen betalen,
wederom in vrijheid. Doch de door hunne
landslieden, de Mongolen en Litthauers ver-
sterkte Russen snelden toe, om den overmoe-
digen vijand hunner zelfstandigheid en gods-
dienst terug te drijven en zijne vermetenheid
nadrukkelijk te straffen. De Zweden werden
ingesloten: Magnus ontkwam het, niet zon-
der veel moeite en gevaar, met een gedeelte
van zijn leger: Orechowetz werd stormenderr
hand hernomen en de gansche bezetting over
de kling gejaagd. Hoe deze oorlog geëindigd'
zij, is onbekend: dit alleen Aveten wij, dat hij
nog tot het jaar i3si voortduurde. Paus
Clemens VI poogde den koning door eene bul
te hulp te komen, waarin hij de geloovige
katholijken tot eenen kruistogt tegen de onge-
loovige Russen opriep, welke hij als de eenige
oorzaak van dien bloedigen krijg afschetste.
Ingevolge het verdrag van verzoening, 't welk
de koning Magnus in het jaar i357 te Jönkö-
ping met zijnen zoon sloot, die tegen hem
de Avapenen had opgevat, Averd het gansche
Zweedsche Finland aan den laatstgenoemden
afgestaan, die dan ook terstond daarop in eigen
persoon de provintie bezocht, om derzelver toe-
stand te leeren kennen, en tevens het volk

van
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van de nieuwe belastingen onthief, waarmede de
koninklijke stadhouders het bezAvaard hadden.

De burger onlusten, met welke de troons-
bestijging van Albrecht van Mechlenburg
i364 vergezeld ging, verspreidden zich ook
lot in Finland, Hij zelf stak de botnische
golf over, om dat land den aanhangers zijner
tegenpartij, den koning Magnus , te ontwel-
digen. Na eene langdurige belegering werd
Abo eindelijk ingenomen, en een gedeelte van
Finland huldigde den nieuwen regent, die air
les aanwendde, om het volk vertrouwen en
liefde voor zich in te boezemen. Inzonderheid
poogde hij de geestelijken in zijn voordeel te

winnen; Avijl hem derzelver veelvermogende
invloed op de gemoederen en neigingen van
den grooten hoop zeer goed bekend was. Alle
bezwarenissen, welke zij inbragten, Averden
dadelijk uit den Aveg geruimd, en hunne voor-
regten vermeerderd en bevestigd. De Zweed-
sche rijksdrost, Bo Jonson, die, wegens zijn
bijna vorstelijk gezag en zijne ongemeen groote
rijkdommen in de Zweedsche jaarboeken be-
roemd is, had op eene listige wijze van tijd
tot tijd geheel Finland tot zich getrokken: hij
was de stichter van het kasteel Raseborg inIVij-
land , Avelks bouwvallen nog tegenwoordig in het
kerspel Karis voorhanden zijn. Aan de oost-
zijde hernieuwden de Russen hunne verderfe-

E 3 lijk*
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lijke invallen. De bijzondere omstandigheden,
die hunne verwoestingen vergezelden, vinden
wij trouwens niet naauAvkeurig geboekt; doch
er bestaat eene bul van paus Urbanus VI,
waarin hij de geloovigen uitnoodigt, om het
Zweedsche rijk tegen de Russen te verdedigen,
die daar de ontzettendste wreedheden bedreven.
Niet alleen werd allen, die aan deze uitnoo-
diging voldeden, aflaat beloofd; maar zelfs kon-
den andere personen, indien zij slechts eene
bepaalde bijdrage in geld leverden, derzelfde
genade deelachtig worden (*). Bovendien trad
een nieuAve vijand op het oorlogstooneel: de
beruchte noordduitsche zeeroovers , bekend on-
der den naam van F'italienbrüder, verwoest-
ten en plunderden de kusten.

Het tijdvak der Calmarsche Unie kan ins-
gelijks voor Finland geenszins gelukkig ge-
noemd worden; ofschoon de provintie, uit
hoofde van hare verre afgelegenheid, aan de
oproerigheden , AAr elke de partijgeest en diep
ingeAvortelde vooroordeelen reeds zoo vroeg in
Zweden beAverkten , minder was bloot gesteld.
In welk een hatelijk licht vroegere geschied-
schrijvers de zoogenaamde unie-koningen
(**) hebben gesteld, is genoegzaam hekend.

(*) Acta liter. Sieciae 1724. pag. sgi.
(**) Deze war n I. Erich VII, hertog van Pomme-

ren, il. Krist offel 111, hertog van Beijeren, 111. Kris-

Doch
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Doch men heeft hen gelasterd. Hun goede Avil
en hunne wezenlijk brave oogmerken verdienen
de blaam niet, welke verblinde partijdigheid-al-
leen op hen heeft geAvorpen. Erich van
Pommeren, Aviens nagedachtenis de geschied-
schrijvers evenzeer gemishandeld hebben, nam
Finlands belang welmeenend ter harte. In
1407 bezocht hij de provintie in eigen per-
soon, en alle zijne toenmaals genomene maat-

regelen dragen den duidelijksten stempel van
een gezond verstand, een doordringend oog en
een ijverig pogen, om Finlands bloei en Avel-
vaart te bevorderen. Ten einde de te groote
landerijen behoorlijk te verdeden en verschei-
den inwoners gelegenheid tot een genoegzaam

tiaan I, de eerste Koning uit het huis O/denburg, 't
welk nog tegenwoordig op den Deenschen troon zit.
IV. Johann, Krütiaans zoon, en V. Kriitiaan 11, bij-
genaamd de kwade. — Het gevoelen van den heer
Rühs met opzigt tot deze Unie -Koningen kan ik nog
zoo gaaf niet onderschrijven. Dat Margaretha, Ko-
ningin van Denemarken en Noorwegen, met het in stand
brengen der Calmarsche Unie een' allezins goed oog-
merk had, ligt buiten tAvijfel; dat zelfs ieder zich
van de gevolgen dier Unie zeer veel goeds beloofde,
«n dat er ook wezenlijk zeer veel goeds uit had kun-
nen voortspruiten, is niet minder waar. Doch Mar-
garetha's opvolgers bedierven alles, en ontstaken door
hunne heerschzuchtige gedragingen , defakkel des bur-
geroorlogs. — Vert.

be-
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bestaan te verschaffen, beval hij, dat de voor
eene bebouwing geschikte gemeene Aveiden den
nieuAven kolonisten, tegen de gewone belastin-
gen aan de kroon, zouden aangeAvezen, en
zulken, die ze tot hiertoe in bezit of gebruik
gehad hadden, naar dg waardering van twaalf
daar gezetene mannen, eene billijke schadever-
goeding zou gegeven worden.. Bosschen en on-

bebouwde velden zouden van de pachthoeven ,
waartoe zij tot dusverre behoord hadden, af-
gescheiden en aan andere bezitters, ofschoon
zonder eenig nadeel voor de vroegere eigenaars,
worden'overgedragen. Ook poogde dekoning,
in zijne afwezigheid de belastingen op eenen
vasten voet te brengen. De opbrengsten in
Vellen, hooi, boter en andere produkten wer-
den in gereed geld veranderd. Eene groote
pachthoeve moest tien mark, eene kleinere (róöK)
vijf, en een ploeg twee betalen; waarbij te-
vens bedongen Avas, dat een geheel dorp of
distrikt voor de stipte voldoening der gansche
som borg moest blijven. Bij deze, door de
Zweedsche geschiedschrijvers zonder onder-
scheid kwalijk begrepene en ten onregt ge-
blaamde schikkingen, ligt zonneklaar een dub*
bel oogmerk ten grondslag: vooreerst zouden
de belastingen billijker verdeeld worden en de
meer vermogenden een grooter gedeelte van
dezelve dragen, dan de min vermogenden

en
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en behoeftigen: ten tweede wilde men de in-3
komsten in gereede penningen innen, om er
des te gemakkelijker over te kunnen beschikken ;
want de regering had haren zetel in Dene-
marken. Dat Erich zijne finlandsche onder-
danen door deze maatregelen geenszins wilde
drukken, blijkt overtuigend uit verscheidene
andere, alleen op hunne Avelvaart doelende in-
rigtingen. De nieuwe bruikers zouden den
boeren het betalen der belastingen helpen dra-
gen : de hoegrootheid hunner bijdrage zou door
vier goedemannen bepaald Avorden. Verkozen
de boeren, uit mangel van gereed geld, pro-
dukten en andere goederen te geven, dan zou
de waarde dier goederen niet naar de schatting
van de ontvangers, maar van acht, voor de
eene helft door de boeren en voor de andere
helft door den stadhouder gekozene goedeman-
nen berekend en vastgesteld worden. Den van
de kasteelen ver af wonenden landlieden Averd
vergund, hunne in den zomer vervallene be-
lastingen , zonder eenige schade voor hen, in
den winter te betalen, in Avelk jaargetijde het
vervoeren voor hen veel gemakkelijker Avas.

Onder de drukkendste lasten, welke den boe-
ren in de middeleeuwen opgelegd Averden, was
hunne verpligting, om de kasteelen en zoo ge-
naamde koningshoeven deels te onderhouden,
deels de daartoe behoorende akkers te bebou-

E 5 wen,
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wen, geen der geringsten. Zeer noode zagen
derhalve de imvoners in hunne nabijheid een
nieuw kasteel aanleggen; Avant buitendien Aver-

den zij door de soldaten, die daar de bezetting
uitmaakten, niet weinig gekweld en mishan-
deld. Vanhier, dat de koning Albrecht op
de herhaalde voorstellingen van het rondom
wonende volk eindelijk het edele besluit nam,
om de door hem bij Kumo gebouwde vesting
te doen slechten. Daarenboven bedreven de
stadhouders allerlei knevelarijen, en vorderden
meer heerediensten, dan hen eigenlijk toekAvam.
Deze onderdrukking ging in Finland, 't welk
van het oog des konings zoo ver verwijderd lag,
wezenlijk alle palen te buiten. Intusschen poog-
de Erich deze wanorde, zoo veel mogelijk, te

herstellen: onder anderen verklaarde hij, dat de
boeren niet gehouden waren, den onderbeamb-
ten vrije vertering, paarden en wagens te ge-
ven : den ontvangers beval hij, hunne reizen
zonder eenig nadeel voor de onderdanen in te
rigten. Bij uitstek weldadig Avareil zijne schik-
kingen met opzigt tot het justitiewezen. De
Zweedsche wetten en regtspleging werden ter-
stond bij de eerste aankomst der vreemde ko-
lonisten ingevoerd: den Finnen ontbrak het
aan genoegzaam alle, daartoe betrekkelijke ken-
nis , zoo als men thans nog uit hunne taal
ontwaart, die bijna alle geregtehjke benamin-

gen
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gen, bij voorbeeld laki, eene wet, enz. (*)
van de Zweden ontleend heeft. Ligtelijk kon
de natie met deze nieuwe wetgeving tevreden
zijn ; wij I zij er geene oude voor behoefde te

laten varen. Omtrent het jaar i524 wordt
er 't eerst van eenen regter (l>'gifer, lagmann)
over Finland gewaagd. Vroeger, eer het
volk eenig begrip van regtspleging had, en daar-
aan geAvoon wras geAvorden, Averden de voor-
komende regtsgedingen zeer beknopt öf door
de militaire beambten öf door de geestelijkheid
beslecht. Noodwendig moest dus ook de taal
reeds eenen zekeren trap van beschaving bereikt
hebben, om tot een geregtelijk gebruik ge-
schikt te zijn. Vermoedelijk Avas het de pligt
der zoo genaamde laglasare, wetlezers , de
wetten te vertolken. In het eerst schijnt de
regter over Finland in een veel minder aan-
zien geweest te zijn, en een veel enger be-
perkt gezag gehad te hebben, dan zijne ambt-
genooten in Zweden. Ook had hij geen deel
aan de verkiezing van eenen koning, welk
voorregt eerst in het jaar 1.565 door Hdkon ,
met toestemming van zijnen vader en van den
ganschen rijksraad, den finlandschen lagmann

(*) Andere, hiertoe betrekkelijke voorbeelden heb-
ben wij reeds boven aangehaald.

ver-
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vergund werd, deels wijl Finland (Oestsrland)
evenzeer, als de ZAveedsche provintien, een
bisdom en eenen eigen regtsgebied uitmaakte;
deels, wijl Hakons voorvaderen steeds de on-
kreukbaarste trouw en hartelijkste liefde derFin-
nen ondervonden hadden. Den lagmann ver-
gezelden de geestelijken en tAvaalf boeren: ech-
ter werd er uitdrukkelijk bepaald, dat, wan-
neer zij des AA'inters, of uit hoofde van slecht
weder, niet ter regter tijd op de plaats hunner
bestemming waren, de verkiezing van eenen
koning daarom geenszins mogt vertraagd wor-
den (*). Reeds was het land in verscheidene
geregtsbannen verdeeld, welke door bijzondere
ondergeschikte regters bestuurd A\rerden. Op
zekere tijden werd ook in Finland een ko-
ninklijk geregtshof gehouden , voor 't welk
alle gedingen ter laatster instantie uitgewe-
zen en beslecht werden. — Een opperregter
kon, uit hoofde van den grooten omvang
van het land en der ongemeen moeijelijke AA-e-

----gen , jaarlijks niet overal regt spreken: ook
was het hem niet geoorloofd, de inwoners van
de verschillende distrikten op eene plaats bij
een te roepen; maar hij moest, ingevolge der
wet, de afzonderlijke nedergeregten bezoeken.

(*) Sylloge, p. i32.

Daar-
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Daarom verordende Erich in het jaar i455,
dat geheel Finland onder twee regters zou
verdeeld Avorden: de lagmann over Zuid-
Finland zou het zuidelijk gedeelte van het ei-
genlijke Finland, met de daartoe behoorende
eilanden Nijland, Oost- en West-Carelien ,
waaronder ook Sawolax gerekend werd, en
Tawastland besturen; terwijl het regtsgebied'
van den lagmann over Noord-Finland, zich
tot het noordelijke gedeelte van het eigenlijke
Finland, benevens de eilanden Ooesterbottn ,
Satacunda en Aland, bepaalde. Een tweede
maatregel, welken hij nam, was voor de pro-
vintie niet minder heilzaam. Hij bevond na-i
meiijk, dat het justitiewezen zeer flaauw ge-
handhaafd Averd; Avijl de koning deze ver ver-
wijderde oorden slechts zeer zelden kon be-
zoeken , en het voor het volk te lastig was, om
zich, in voorkomende gevallen, telkens dade-
lijk tot hem te wenden. Om deze ZAvarigheden
uit den Aveg te ruimen, stelde hij een landsge-
rigt in, 't Avelk jaarlijks eenmaal (op St. Hen-
drik , den 29 januarij) te Abo zou gehouden
Worden. Die tijd was# daartoe bij uitstek ge*
schikt; want het geven van aflaat en de geAvo-

ne jaarmarkt lokten alsdan derwaarts eene
zeer talrijke menigte menschen uit de omlig-
gende oorden. De bisschop, alle de in Fin-

land
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land aanAvezige rijksraden, de lagmannen , do
haradshöfdinge) leden van het nedergeregt)
en de kroonvoogden, Averden tot medeleden
benoemd. De plaats des konings moest een
door hem daartoe gekozen rijksraad vervullen:
voor het overige Averden op dat landsgeregt
alleenlijk zaken in cas van appel en klagten
tegen den bisschop , de lagmannen en de kroon-
voogden aangenomen en beslecht (*). Dit ge-
regt AAras reeds 1407 door hem ingesteld; doch
ontving eerst i455 deszelfs schriftelijke in-
structie. Het bestond uit de voornaamste,
verlichtste en vaderlandgezindsté mannen van
het land, en werd tevens als het hoogste re-
geringskollegie beschouwd, van welks ijver en
grondige kennis van het plaatselijke men de
uitvoering van menige, voor Finlands welzijn
noodzakelijke maatregelen en verordeningen
verlangend te gemoet zag. De koning begeerde
volstrekt, dat den Finnen in hun eigen land
regt zou gesproken worden, en Avanneer som-
wijlen de twistende partijen met ZAvare onkos-
ten naar Zweden reisden, om zich tot hem
te wenden, betuigde hij daarover openlijk zijn
misnoegen. Na Erichs dood geraakte dit zoo
nuttige geregtshof langzamerhand in verval, en
de voormalige zoo genaamde straf- en zuive-

(*) iylloge i63. Vergel, Lagerbring IV. pag n3.
rings-
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ringsgeregten kwamen wederom in trein.
Echter bleven de beide opperregters hun ambt
waarnemen, en het getal der leden van de
nedergeregten Averd aanmerkelijk vermeerderd.
Zelfs het wezenlijk goede verwierp men, zoo-
dra het slechts van koningen kwam, die een-
maal in verdenking Avaren; en, om hen geenen
dank schuldig te zijn, verkoos men liever, de
oude gebruiken te behouden. — Het grootste
en gevoeligste kwaad, 't welk deze tijden
drukte, was inzonderheid de onbepaalde waar-
de der muntspecien. Hare bestendige vermink
dering werd het voorname middel, waardoor
de regenten hunne finantien poogden te onder-
schragen. De belastingen moesten aanhou-
dend, volgens de innerlijke waarde, betaald
worden, welke het geld, tijdens derzelver in-
voering , gehad had. Hierdoor zagen de inwo-
ners zich genoodzaakt, een veel grooter getal
muntstukken op te brengen, dan ze te voren
geAvoon geweest waren, en het gevolg was,
dat zij over de ondragelijke verhooging dier
belastingen luid klaagden. Zij herinnerden zich
echter niet, dat ook de waarde van alle voor-
werpen van hunnen handel, ja zelfs van hun-
ne eigene produkten , in dezelfde evenredigheid
gestegen was, als de waarde der muntspecien,
uit hoofde van derzelver slecht allooi, allengs
verminderde; en op de keper beschouAvd, bleef

de
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de hoegrootheid der belastingen zich altijd ge-
lijk. Na Erichs verAvijdering uit Zweden, be-
loofden de Finnen den rijksraad, geen ander,
dan het door denzelven benoemde opperhoofd
te zullen erkennen. Tot belooning voor deze
plegtige belofte, en tevens, om den onttroon-
den koning in de oogen van het volk gehaat
te maken, vond men alle de bezwaren billijk
en gegrond: den Finnen Averd dezeifde vrij-
dom van belastingen, van onwettige opbreng-
sten en schattingen, als der andere provin-
tien, toegezegd. De belastingen werden Ave-

zenlijk veranderd, en, om het volk nog meer
te begunstigen, bepaalde men, dat 1) alle,
den adel en der geestelijkheid toebehoorende,
vrije goederen insgelijks de gewone grondschat-
ting zouden opbrengen: 2) dat de grootte der

pachthoeven naar de waardering van onpar-
tijdige mannen bepaald, en eindelijk 3) dat ook
de tot het bouwen van eenen burg vereischt
wordende diensten en materialen in baar geld
aangerekend, betaald en van de hoofdsom der
belastingen afgetrokken zouden worden (*).
Door zulke oArerdrevene begunstigingen, die
men, alleen om het volk te winnen, met eene
zoo kwistige hand had weggeschonken, moest de

(*) Abotidningar i 785. S. 204 en ai8. P. Juusten,
Chrtnic. p, 500 Seqq.
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staat zelf noodwendig zeer Areel verliezen. Dit
was dan ook de reden, waarom reeds
Knutson zich genoodzaakt zag, ze alle in te

trekken. Hierover ontstonden vermoedelijk
morringen en oproerigheden, die buiten kijf
gevaarlijk zouden geworden zijn; indien zij
niet door de schranderheid van den bisschop
Magnus van Abo terstond in hare kiemen ver-
stikt waren. In de hooggaande twisten tus-
schen den gedachten koning en den aartsbis-
schop Johdn van Upsala, had het grootste
gedeelte der inwoners de partij des laatstge-
noemden gekozen, en in het jaar 1457 viel
bijna de gansche provintie den Deenen bij:
Wiborg met deszelfs omliggende streken bleef
echter den zweedschen koningen langer getrouw;
maar een verschrikkelijke brand in die stad
dwong Karels aanhangers eindelijk, zich over
te geven. In het eerst dreigden zij trouAvens,
zich liever aan de Russen te Avillen ondenver-
pen; doch daar reeds genoegzaam het gansche
land door de bemoeijingen zijner vijanden van
hem afvallig geAVorden, en hij zelf niet in
staat was, zijner partij te hulp te komen,
moesten ook zij het algemeene voorbeeld vol-
gen. In dergelijke gevallen besliste het gevoe-
len der hoofden en aanvoerders, wier besluit
het volk altijd blindelings omhelsde. Intusschen
liet Christiaan I niets onbeproefd, om de

F liefde
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liefde der Finnen te verwerven, en schonk, wijl
hij Avist, welk eenen grooten invloed de geeste-
lijkheid en het eerste opperhoofd der kerk op
het volk en deszelfs gezindheid had, den bisschop
Olof van Abo, die te voren een volijverig
aanhanger van Karel was geAveest, en den
Finlandschen geestelijken eenen bijzonderen
schutsbrief, buiten en behalve de uitgestrekte
vrijheden, welke hij der priesterschap van het
rijk had toegestaan (*). In het jaar i46,5 be-
vond hij zich zelf in Finland, en hield daar
in eigen persoon het hoogste geregt. Ook had
hij voornamenlijk ten oogmerk, het land tegen
de invallen der Russen te versterken, die,
Volgens hunne oude gewoonte, steeds in Ca-
relien huisden, doch toenmaals door de tus-
schenkomst des konings, het zij uit vrees, het
zij ten gevolge van onderhandelingen, niet ver-
der voortdrongen.

Ook Sten Sture, de oude, was zelf her-
haalde malen in Finland. Te Sawolax Averd,'
om het land te beter tegen de Russen te be-
schermen, in 1477 eene nieuwe vesting, Olofs-
burg, aangelegd, die naderhand onder den
naam Nyslott meer bekend is geworden. De
bouAv dezer vesting ging met zeer groote zAva-

righeden vergezeld: de werklieden moesten

(*) Bihangtil Abo-Tidningar ijS5. S. 82.
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aanhoudend door gewapende soldaten beveiligd
worden. Insgelijks werd Wiborg met eenen
nieuAven wal omgeven. De gevaren van eenen
oorlog met de Russen namen, sinds Iwan
IVasiljewitsch den troon bestegen en het rijk
gevestigd had, meer en meer toe: enkele hor-
den deden van tijd tot tijd grootere en klein-
dere strooptogten, en verspreidden alom roof
en venvoesling. Vervolgens werden de on-
dernemingen schranderder en meer planmatig
bestuurd. Zwedens binnenlandsche onlusten,
die zich zelfs tot in Finland uitgestrekt had-
den, maakten het volstrekt onmogelijk, aan
de oostelijke grenzen eene, tot wederstand ge-
noegzame magt bij een te brengen: slechts
zeer spaarzaam werden er versterkingen en le-i
vensmiddelen overgezonden.

De beschuldiging, dat de deensche konin-
gen, en reeds Christiaan I, de Russen tegen
Finland opgeruid hebben, is allezins onge-
grond. De toenmalige Russen behoefden waar-
lijk niet tot eene onderneming aangespoord te
worden, die hunner 'woeste roofgierigheid zulk
eene schoone bevrediging beloofde. Intusschen
poogden de Zweden, zoo dikwerf zij daartoe
gelegenheid hadden, zich door soortgelijke in-
vallen te wreken. Omtrent het jaar 1479
ondernam Erich Axelsun eenen verwoesten-
den strooptogt van meer dan dertig mijlen:

F 2 vele
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vele duizende menschen Averden, zonder on-
derscheid van geslacht of ouderdom, moord-
dadig omgebragt. Om den Russen te beter
het hoofd te kunnen bieden, sloten de ZAveden
in 1488 met den lijllandschen landvoogd Johan
Freitag , van JLoringhojJ', een verbond tegen
den grootArorst Iwan Wasiljewitsch , Aviens
steeds aangroeijende magt ook der orde zorg
begon te baren.

Vredestraktaten Avaren geen band, waardoor
de Russen zich heten beteugelen. Onder het
voorwendsel van koophandel te Avillen drijven,
overvielen zij de niets kwaads vermoedende
Finnen, bijzonder in de noordelijke streken,
Avaar zich geene vestingen of bezettingen be-
vonden, plunderden hunne woningen, ver-
woestten hunne Ar elden, vermoordden hunne
kinderen, sleepten mannen en vrouwen met
zich tot de ondragelijkste slavernij, en martel-
den hunne gevangenen met iedere gruAvzaam-

heid, Avelke slechts barbaren kunnen uitvin-
den (*). Omtrent het jaar 1492 had Iwan
aan de lijflandsche grenzen eene vesting,
I.vanogorod, aangelegd, die terstond daarop
door de Zweden belegerd en ingenomen Averd.
Wegens den verren afstand konden zij zich

( *) Zie mijne Geschiedenis van Zweden B. Vlll.
S. 3i>9»

ech-



de FINNEN.' 85

echter hier op den duur niet handhaven: zij
boden derhalve dien ganschen oord den land-
voogd aan, die het nogtans niet raadzaam oor-
deelde, dat geschenk aan te nemen. Met buit
beladen zeilden de Zweden af, en bekommer-
den zich niet verder over het A'erlatene Iwa-
Jiogorod(*). Vermoedelijk om zich over deze
gepleegdevijandelijkheden te Avreken, en tevens ,
om zijne aanspraak op verscheidene grensdis-
trikten te doen gelden, trok Iwan in i<igs
met een leger van 60000 man in Finland.
Ten einde den haat en de verbittering der
ZAveden en Finnen ten sterkste te ontvlammen ,
werd het gerucht uitgestrooid, dat ook deze
oorlog niets anders, dan het gevolg \'an der
Deenen opruijingen Avas; en, om dat ge-
rucht ook naderhand geloof te doen verkrijgen,
beAveerde men, dat, volgens de verzekering der
russische gezanten, die zich in isoo te Stock-
holm bevonden, een plegtig verdrag desAvegens
tusschen de beide mogendheden gesloten Avas.

Sten Sture, wiens geheele opmerkzaamheid
op de zuidAvestelijke grenzen van Zweden was
gevestigd, had, om den geesel des oorlogs
van deze oorden af te keeren , deels verkeerde ,

(* )Rus'.O'V Chronijk van deprovintieLijfland, 81. 21.6.—
De Zweedsche geschiedschrijvers gewagen later van
dat voorval.
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deels allezins ontoereikende maatregelen ge=
troffen: geheel Carelien, Sawolax, een groot
gedeelte van Tawastland, eene streek van
Nyland en zelfs het noordelijke Oesterbottn
werden te vuur en te zwaard verwoest. De
Zweden verdedigden zich zoo goed zij konden:
door moed, beleid en vastberadenheid poogden
zij te vergoeden, hetgeen hen, met opzigt tot
hun klein aantal manschappen, ontbrak. In-
zonderheid ontmoette de vijand te Wiborg ,
't welk hij met eene verbazend groote krijgs-
magt belegerde, den hardnekkigsten wederstand:
in die vesting voerde Knut Posse, een rid-
der zonder vrees en blaam, het bevel. De
Russen hadden eene aanzienlijke menigte ge-
schut, van het allerzAvaarste kaliber; doch, in
weêrAvil van hunne, dood en verderf ademende
maatregelen, zagen zij zich eindelijk genood-
zaakt, het beleg op te breken. Deze zoo ge-
lukkige uitslag was, naar het gevoelen der
tijdgenooten, een baarblijkelijk wonder, 't welk
men alleen aan de onmiddellijke tusschenkomst
der godheid te danken had: een gezigt zou de
Russen versaagd hebben. Het bijgeloof van
latere tijden hield Wiborgs dapperen verdediger
voor eenen toovenaar, die door den bijstand
van geesten en door bovennatuurlijke middelen
op zijnen vijand had gezegepraald. De Russen
werden op hunnen aftogt levendig vervolgd:

te
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te Sawolax stonden de gezamenlijke boeren op
en dreven hen over de grenzen. Uit hoofde
van hun oploopend en al te driftig karakter,
was den Finnen het gebruik van lansen, werp-
spiesen, degens en lange dolken verboden, ten
einde de binnenlandsche onlusten, die anderzins
ligtelijk tot bloedige tooneelen aanleiding zouden
gegeven hebben, zoo veel mogelijk onschadelijk
te maken. Om dit gemis te vergoeden, be-
dienden zij zich tegen de Russen, die hunne
grenzen bestookten, van eene geheel bijzondere
krijgskunst. Hunne wapenen bestonden in slin-
gers, steenen en in de zon ijzerhard geAvorden
spiesen uit pijnboomhout, welke zij door de
reuzenkracht hunner armen en de gedurige
oefening op eene vreesselijke wijze gebruikten.
Sommigen wierpen, midden in het gewoel van
den slag, hunnen vijand of deszelfs paard
eenen strop om den hals, waarmede zij den
ruiter of het dier met geweld naar zich toe
trokken. Ook hadden zij ongemeen groote en
kwaadaardige honden, voor welke inzonder-
heid de russische paarden zeer bevreesd wa-
ren; want men had ze afgerigt, om deze die-
ren naar den neus te springen, waardoor die
alsdan zoo verschrikten, dat zij dadelijk be-
gonnen te steigeren en hunne ruiters uit den
zadel AArierpen. De pantsers der Finnen waren

uit zeehonds-, deels uit elandshuiden ver-
F 4 vaar-



88 FINLAND en

vaardigd: ook Avaren hunne helmen zeer kuns-
tig uit de poten van ossen, ren- of elandsdie-
ren , schubsAvijze zaamgesteld: sommigen maak-
ten ze uit eene digte huid (*)•

Eindelijk verscheen Sten Sture met hulp-
troepen. De aartsbisschop van Upsala gaf
hem het vaandel'van den heiligen Erich mede,
'tAvelk alleen tegen den vijand van het christelij-
ke geloof mogt ontrold AVorden. Hij vond gee-
nen vijand meer, slechts een jammerlijk ver-
woest land, waar geen leger op eene plaats
genoegzaam onderhoud kon bekomen: hij zag
zich derhalve genoodzaakt, zijne krijgsbenden
door de gansche provintie te verdeden, een
maatregel, die ten gevolge had, dat, toen de
Russen in den aanvang van het volgende jaar
terugkeerden, de troepen niet spoedig genoeg
bij een konden gebragt worden. De vijanden
drongen dus ongehinderd dieper het land in , en
rigtten eene onberekenbare schade aan: de Zwe-
den werden overvallen en gedeeltelijk versla-
gen. Sten Sture spoedde zich naar Zweden
terug, om versterkingen te halen: het bevel
over Finland droeg hij aan een' zijner ver-
trouAvdste vrienden op. Doch te zeer de
deensche belangens behartigende, vergat hij
zijne belofte, en alle voorstellingen, om hem

(*) Oiai Magni Erev. XI. C. i3. li.
tot
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tot de terugreis naar Finland te bewegen,
Avaren ten eenemaal vruchteloos. De ZAveed-
sche gezant te Rome, Hemming Gadd , prae-
positus te Linköping, had van den prins
Alexander VI eene absolutie voor alle dege-
nen beAverkt, die tegen de vijanden van den
heere Christus te \relde getrokken AAaren, of
zich bij de strijdenden wilden Ar oegen ( *); doch
de Russen bekreunden zich luttel om dezen
ijdelen wapenkreet, en zetten hunne venvoes-
tende strooptogten onafgebroken . voort. De
ontevredenheid der Finnen over Sten Sture's
maatregelen, die volstrekt geen doel troffen,
was algemeen: luid gaven zij hun misnoegen
te kennen (**); zelfs de achtergeblevene be-
velhebbers wenschten, over de zoo lang ver-
traagde en niet opdagende hulp ongeduldig,
van hunnen gevaarvollen post ontslagen te
worden, en er ontstond tusschen hen eene
spanning, waaronder de Avezenlijke belangens
van het land nog veel meer leden. Eindelijk
keerde Sten Sture terug, nadat er reeds eene
brandschatting uitgeschreven en eene aanzien-
lijke legermagt tot Finlands redding opgeroe-
pen Avas. Hij vergenoegde zich met de be-

(*) Porthan ad recensionem bullarii Sveogothici as-
cessio. pag. 107. l

(**) Juusten Chronic. pag, G3i.
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zettingen van Wïborg en Nyslott te verster-
ken , en eenige verschansingen, tot beveiliging
van Tawastland , aan te leggen. Gaarne zou hij
voor een gedeelte van Finland den vrede met
de Russen gekocht hebben; Avant deze oorlog
streed lijnregt tegen zijne ontwerpen; doch
de rijksraad wilde daartoe zijne toestemming
niet geven. Zonder ook ditmaal op eene ge-
noegzame wijze voor de zekerheid der provin-
tie gezorgd te hebben, begaf hij zich wederom
naar Zweden. Deze onzekere toestand duurde
eenige jaren lang: de grenzen waren niet ge-
noegzaam gedekt, en de Russen herhaalden
van tijd tot tijd hunne invallen; hoezeer zij
het niet schijnen gewaagd te hebben, toenmaals
verder door te dringen. Eindelijk werd in
i504 een tAvintigjarige wapenstilstand gesloten,
die zes jaren later, onder Sten Sture, tot i564
verlengd Averd. In ió'i3 zouden de grensschei-
dingen [nader bepaald worden en zich van de
zee tot Sestera en vandaar tot het meer Ka-

fino uitstrekken. De oneenigheden tusschen
de Russen en ZAveden zouden door de respek-
tive geregten beoordeeld, beslecht en de Ave-

zenlijk schuldigen wederzijds uitgeleverd wor-
den. Een vrije handel en wandel Averd tus-
schen de beide rijken vastgesteld. Zweden be-
loofde, den vijanden van Rusland geenen bij-
stand te zullen bieden. Tot bevestiging van

dit
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dit verdrag werd terstond een zweedsch ge-
zantschap naar Nowogorod gezonden (*).

De ernstige middelen, waardoor Johann de
vereeniging der drie noordsche rijken weder
poogde te herstellen, verspreidden den schrik
voor eenen nieuwen oorlog weldra tot in Fin"
land. Toen in het jaar isoa de strijd tus-
schen den koning en Sten Sture met eene
hevigere verbittering uitbarstte, belegerden de
troepen des laatstgenoemden het slot Abo,
van den tweeden Julij tot den zesden Septem-
ber. De duitsche soldaten dwongen den be-"
velhebber tot de overgave van dien burg; wijl
zij zich van eene, in denzelven verborgene
somme gelds wilden meester maken. Een
nieuwe ramp, des te grooter, naarmate zij
minder te gemoet kon gezien worden, sloeg
den tweeden Augustus isog yibó's burgers
geheel ter neder. Het was middernacht: on-
bezorgd had ieder zich aan den zoeten slaap
overgegeven; toen eensklaps een woest ge-
schreeuw van soldaten en een ontzettend trom-
melgerommel zich door de gansche stad deed
hooren. Plunderend drong de vijand in de
vreedzame woningen: de voornaamste inwo-

(_*) Een uittreksel uit de oorkonde van den 7 Maart
701S (isio) vindt men in Hallenberg nya allmdnna
histoha 1. S. 255,

ners
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ners Averden neergesabeld: alom stiet men op
wreedaardig vermoorde mannen en vrouwen:
alom hoorde men het akelig kermen der ge-
wonden en het zuchten der stervenden: zelfs
de hoofdkerk Averd van hare boeken, van hare
kostbaarheden en van hare roerende goederen
geheel en al beroofd. Drie weken bleven de
Deenen, en bij hunnen aftogt namen zij al het
geroofde mede in hunne schepen. Otto Ruuth,
anderzins een braaf en dapper ridder, Avas de
aanvoerder dier rooversbende.

Van de beschaving en verlichting dezer tijden
bezitten wij slechts enkele verstrooide narig-
ten. De ijverigste bevorderaars derzelve Avaren

de geestelijken, die menige, tevoren onbekende
levensgerijfelijkheden, een fijnder levensgenot
en eene regelmatige bouwkunst medebrag-
ten en invoerden.* De hooge geestelijkheid,
dat is, de bisschop van Abo en zijn kapittel,
stond in een zeer groot aanzien, en had zelfs
op de burgerlijke inrigtingen, die meestal door
hare bemiddeling getroffen werden, eenen niet
geringen invloed. Het heidendom begon meer
en meer in verval te geraken: slechts in de
verst afgelegene oorden van Tawastland, Oes-
terbottn en Sawolax vond men nog eenige
weinige aanhangers. Het getal der kerken
werd van tijd tot tijd Arermeerderd, en omtrent
het einde der vijftiende eeuw werden de gods-

diens-
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dienstige vergaderplaatsen, die tot dusverre
slechts van hout opgetrokken waren, het eene
na het andere, in hechte steenen gebouwen
veranderd; terwijl men echter met het aan-
leggen van nieuwe kerspelen de meestmogelijke
voorzigtigheid in hét oog hield, om daardoor
namelijk de oudere geestelijken niet te bena-
deelen. De onderscheidene gemeenten lagen
dus nog steeds op eenen zeer verren afstand
van elkander: tot menig kerspel behoorden
twaalf, ja dertienhonderd boeren: enkele lede-
maten hadden, om ter kerk te gaan, eenen
weg van twaalf tot vijftien mijlen af te leg-
gen: velen kwamen er dus in jaar en dag
niet: zij vergaten hunne godsdienstwaarheden,
leefden als deLappen en Heidenen: hunne kin-
deren stierven zonder gedoopt te zijn, en zij
zelve konden in hunnen doodsstrijd de laatste
verkwikkingen van het geloof niet erlangen.'
Dit een en ander bewoog den bisschop Lorenz
in het jaar i504, den rijksraad om eene af-
scheiding van die al te ver verwijderde kerspe-
len en eene vermeerdering der kerken te ver-
zoeken , 't welk hem dan ook door denzelven
gereedelijk vergund werd (*). Van lieverlede
hadden de Finnen zich tot aan FF'esterbottn
uitgebreid, en zich in den omtrek van Tornea

(*) Abo-Tidning 1789. S. 337.
met
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met der Avoon nedergezet. Aan de groote ri-
vieren van dien oord dreven zij eenen aan-
zienlijken vischhandel. Tusschen den aartsbis-
schop van Upsala en den bisschop van Abo
ontstond een vrij hevige twist over de grenzen
van hunne stiften; want aan den laatstgenoem-
den Avas geheel Westerbottn onderworpen, 't
welk onder Helsingland, den algemeenen naam
van het geheele noordelijke Zweden, gerekend
Werd. De nadeelen, die uit den al te grooten
omvang van het bisdom Abo ontstonden, als
waardoor een geregeld en doelmatig bestuur
onmogelijk werd gemaakt, erkende men gaarne,
en reeds had men 1061 het ontwerp gevormd,
om te Wiborg eenen bisschop aan te stellen;
doch de uitvoering daarvan werd sleepende
gehouden en bleef eindelijk geheel en al achter.
Den godsdienst vierde men ordelijk, en te Abo
zelfs met eene niet geringe pracht. Reeds was
de hoofdkerk van die stad met altaren, beelden
enz. versierd: reeds had men daar koorzan-
gers, prebendarissen, geestelijke konventenen
broederschappen. Het tiendregt en vele an-
dere belastingen, die door de geestelijkheid ge-
heven werden, drukten het volk ongemeen , en
gaven weldra aanleiding tot oneenigheden en
pleitgedingen, die meestentijds ten voordeele
der geestelijken Averden beslecht en uitgewezen.
IJverig Avaakten hunne opperhoofden voor de

in-
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instandhouding van het geestelijke gezag en
voor de vermeerdering van den kerkelijken ei-
gendom. Met eene buitengewone gestrengheid
drong de bisschop Hemming (van i340 tot
1067) op de betaling der tienden aan, en riep
zelfs de hulp van den wereldlijken arm in, om
de weêrspannigen tot de vervulling van hunnen
pligt te dAvingen.

Voorts bragt de geestelijkheid ook hare ver-
kregene wetenschappelijke kundigheden naar
Finland over: van tijd tot tijd Averden er zes
kloosters aangelegd: het oudste was het domi-
nikaner klooster te Abo. Niïdendal (genade»
dal) een birgettenklooster, werd in i458 op
de uitdrukkelijke en aanhoudende begeerte van
het finlandsche volk gesticht: een franciskaner
klooster bevond zich te Raumo : te Wiborg
waren een franciskaner en een dominikaner
klooster, en buitendien nog een ander klooster
te Kökar op Aland. De inkomsten van alle
deze geestelijke gestichten waren slechts zeer
gering: niet aan vromen ijver, maar aan aard-
sche goederen ontbrak het den Finnen. Het
klooster ~NUdendal- alleen kon rijk genoemd
worden; want het bezat uitgestrekte en vrucht-
bare landerijen. Hier werd de jeugd in de
grondbeginselen van nuttige kundigheden onder-
wezen. Bij den aanvang der hervorming stond
het collegium Raumense in groot aanzien.

Ook
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Ook werd de hoofdschool te Abo zeer drok,
zelfs door jongelingen uit andere stiften, be-
zocht, die daar lezen, schrijven, de eerste
grondAvetenschappen ([artes triviales) de la-
tijnsche spraakkonst, de dialectica en de rhe-
torica leerden, wraarbij men, indien deze of
gene scholier blijken van eenen meer dan ge-
wonen aanleg gaf, een vrij sober onderrigt in
de godgeleerdheid, de rekenkunde, de koraal-
muzijk, en zoo voel van de sterrekunde voeg-
de , als noodig wras, om de hooge feestdagen
te berekenen. Hij, die naar eene meer be-
schaafde wetenschappelijke vorming streefde,
moest de buitenlandsche scholen bezoeken,
waar hij dan ook allezins doelmatige middelen
vond, om zijner weetgierigheid te voldoen. In
1554 schonk de bisschop Hemming aan zijne
domkerk eene verzameling van handschriften,
wel is Avaar, slechts postillen, aanmerkingen
over het kerkelijke regt, enz. (*); doch alle
van schrijvers, wier gezag in de middeleeuwen
zeer groot was; tenvijl de kanunniken hier-
door tevens in de gelegenheid werden gesteld,
om de verstandigste en kundigste mannen in
voorkomende gevallen raad te plegen. Op
eene soortgelijke wijze zorgde ook de bisschop

(*) De naamlijst van deze handschriften vindt men
bij Porthan , historia biblioth. Aboensis. pag. i5.

Mag-
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Magnus Olofszoon (van i4i2—i452) voor
de verlichting zijner geestelijkheid, door na-
melijk de boekerij van de domkerk aanzienlijk
te vermeerderen. Van den onmatig hoogen
prijs, waarop de boeken in dat tijdvak ston-
den , kan men zich een denkbeeld vormen,
wanneer men nagaat, dat voor een legenda-
rium (levensbeschrijving van roomsche hei-
ligen) eene gansche pachthoeve gegeven, en
dat een missale (misboek) op zeventig en
honderd mark baar geld geschat werd, som-
men , waarvoor men een geheel landgoed kon
koopen (*). De groote hoop bleef intusschen
ruw en dom: zelfs muntten de voorname lie-
den en hooge ambtenaren boven de lagere
volksklasse in beschaving en wetenschappelijke
kundigheden genoegzaam niet uit. De moeder-
taal werd ten eenemaal verwaarloosd: nog
veel minder werden de beeldende kunsten be-
oefend: zelfs Abo had in het begin van de
zestiende eeuw nog geenen dragelijken schilder
opgeleverd.

Van steedsche zeden en manieren bleven de

(.*) P' yuusten, Chronicon pag. 489. De bisschop
Koenraad van Abo deed in het jaar i4BB teLubeck door
Barthol. Gothan een misboek voor zijn kerspel druk-
ken en het aan alle de kerken van hetzelve uit-
deden,

Fin-
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Finnen zeer lang afkeerig. Abo Avas de eer-
ste stad, die, als de zetel der regering en van
het bisdom, eenen zekeren, hoewel slechts ge-
ringen trap van beschaving en welvaart be-
reikte. De aflaten, die op het feest van den
heiligen Hendrik, in de domkerk, onder de
geloovigen Averden uitgedeeld, gaven tevens
aanleiding tot volkrijke jaarmarkten, welke nog
heden op denzelfden tijd gehouden Avorden.
Door zijne ligging begunstigd, die het tot eene
stapelplaats voor russische koopAvaren maakte,
begon ook JViborg weldra in bloei te geraken.
Zelfs schijnt Ulfsby, of het tegenwoordige
Björneborg, toenmaals reeds een vlek geAveest
'te zijn, of een stedelijk bestuur gehad te heb-
ben; ofschoon het eerst later van AlbrecJit
den Meckelenburger de Avettige A'ergunning
ontving, om zich van het stedelijke regt te
bedienen, 't welk zijn oom, de koning Mag-
nus, had ingevoerd. Tot op de Unie waren
er verder gcene steden. De duitsche koningen
hadden derzelver weldadigen invloed op de in-
dustrie en den bloei hunner landen leeren ken-
nen : zij wenschten dus het getal derzelven ook
in de noordsche rijken te vermeerderen In
de eerste helft der vijftiende eeuw komen Rau-
mo, Nddendal en Borgo voor: de beide eerst-
genoemde steden hadden haren oorsprong aan
de daarbij gelegene kloosters te danken, in

wiex
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wier nabijheid vele kooplieden en handwerkers
zich met der Avoon nedergezet hadden, die
zich vervolgens tot eene kleine maatschappij
vormden, en als zoodanig weldra een doelma-
tig en geregeld burgerlijk bestuur verkregen.
Hun meer en meer toenemende handel Averd
echter niet Aveinig door eene allezins onbillijke
wet gestremd, die hen gebood, hunne Avaren

alleen naar Stockholm te verzenden. Aanvan-
kelijk schijnt men met die verordening het beste
der Finnen beoogd te hebben; immers Avordt
in de overeenkomst tusschen Magnus en
Erich, van het jaar 1007, uitdrukkelijk be-
dongen, dat de Finnen (de bewoners van het
oostelijke gedeelte des lands) hunne Avaren,
even als te voren, naar Stockholm zullen
mogen voeren en daar vrij en ongehinderd
handel drijven. Doch het Avas ten uiterste
hard , dat men in het vervolg aan geene fin-
iandsche steden, behalve aan Abo, eene an-
dere markt, dan die van Zwedens hoofdstad,
wilde vergunnen. Deze trok reeds toenmaals
een zeer groot gedeelte Aran hare behoeften uit
Finland: boter, gerookt en gezouten vleeseh,
vee, visch, inzonderheid snoek en andere le-
vensmiddelen, Avaren de voornaamste artikelen
van uitvoer: het hout Averd toen nog zeer
weinig gezocht, Alaud en de Scharen ver-

■zonden hunne produkten bijna alleen naar
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Stockholm: Nyland en Carelien dreven eenen*

niet geringen handel met Esthland en de aan-
grenzende landen ; zoo als, onder anderen,
de koers der muntspecien overtuigend bewijst.
Pruissische en revalsche schellingen zijn in
Finland het gewone courant geld. Te Abo
had' men eene bijzondere manier van geld be-
rekenen : vier en een half mark abosch geld
stonden daar met eenen rozenobel gelijk, of
tien mark maakten een mark zilver. De ost-
bottnische handel werd grootendeels door de
bewoners der zuidelijke kerspelen, Nerpis ,
Mustasaari en Pedersö're, gedreven. Op ze-
kere tijden trokken zij naar de noordelijke
ken, waar alsdan, aan de monden van groote
rivieren, eene soort van markt gehouden werd.
Reeds had de koning Albrecht, dien de Ost-
bottniers zeer genegen waren, hen dat regt
plegtig geschonken. Den levendigsten en uit-
gebreidsten handel dreven de duitsche kooplie-
den. Onder de eerste burgemeesters en raads-
heeren van Abo komen zeer vele duitsche
namen voor: bij de Finnen werd dus ook het
woord sarat eene benaming, die nog tegen-
woordig eenen aanzienlijken koopman beteekent.
Deze Duitschers waren meerendeels uit Ne-
dersakse herkomstig, In welk een groot aan-

zien zij stonden, kan men daaruit besluiten,
dat zelfs de voornaamste adel volstrekt geene

zwa-
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zwarigheid maakte, zich door huwelijken met
hen te vermaagschappen. Vele der eerste fin-
landsche familien, zoo van den adel, als van de
geestelijkheid en den koopmansstand, leiden hun-
nen oorsprong van die oude Duitschers af. In
de vijftiende eeuAV Avaren te Abo kooplieden, die
der domkerk niet alleen geheele landgoederen,
maar ook steenen huizen en rijk gestoffeerde
winkels in de stad, benevens andere erfgaven
konden nalaten. Daarenboven schijnt door deze
Duitschers te Abo de kunst van lezen en schrij-
ven , wraarin men toen nog zeer achterlijk Avas,
niet weinig bevorderd te zijn: de noodzakelijke
behoefte maakte die nuttige kunst weldra on-
ontbeerlijk, en van de burgers ging zij buiten
twijfel tot de voorname en vermogende lieden
op het land over. Omtrent het midden van
de vijftiende eeuw werden te Abo reeds ver-
scheidene verhandelingen over verschillende on-
derwerpen geschreven.

Op de scheepvaart legden de Finnen zich
insgelijks volijverig toe: reeds in de vroegste
tijden muntten zij in dat vak van bestaan door
moed en bekwaamheid uit, In het jaar is2i
vorderde de regering van Stockholm duizend er-
varene matrozen en stuurlieden, eenige bekwa-
me kuipers en timmerlieden met een zeker aantal
weerbare schepen, die alle door de stad Abo en
den omliggenden oord moesten geleverd worden.
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Onder de aanhoudende oorlogen konden dé
bevolking en akkerbouw onmogelijk eenige be-
langrijke vorderingen maken. Omtrent het
midden der vijftiende eeuw hadden de hooger
liggende en van de zee verwijderde oorden van
Oesterbottn, het, noordelijke gedeelte van
wolax , Noord- Tawastlund, namelijk geheel
Rautalambi, de noordelijke gedeelten van Sa-
tacunda (de kerspelen Ickelcis , Ruovesi en
Kuurn ) nog geene andere inwoners, dan rond-
zwervende Lappen : op de uitgestrekte ruimte
tusschen Sysmd, en Tawastland, en St. Mi-
chel, en Carelien , stonden nog geene wonin-
gen of verblijven voor menschen; maar alle
reizigers, zelfs de bisschop, die de carelische
kerken visiteerde, waren genoodzaakt, onder
den blooten hemel op het ijs of in de sneeuw
te overnachten. Gebaande wegen, welke men,
inzonderheid des zomers, kon bereizen, vond
men in het geheel niet: op zijn hoogst een
smal, oneffen voetpad, zeer zelden eene brug.
Gedurende den zomer moest men derhalve,
óf te voet, of te water reizen: in het laatste
geval werden de vaartuigen dikwijls verwisseld,
en, wanneer men aan eenen waterval of land-
engte kwam, over het land getrokken. Des-
wegens plagten de Finnen hunne reizen door-
gaans des winters met ijssleden te doen, —
Ook leed de bevolking ongemeen veel door de

pest
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pest en andere besmettende ziekten, wier ver-
Avoestingen in de middeleeuwen door de toen-
maals nog zoo gebrekkige geneeskunde, door
de volstrekte verwaarloozing van alle voorzig-
tigheidsmaatregelen en voorbehoedmiddelen en
eindelijk door de onmatige levenswijze zoo vele
slagtoffers ten grave hebben gesleept. De me-
laatschheid, eene door de kruistogten naar Eu-
ropa oA'ergebragte aanstekende ziekte, Avas tot
in het koude Finland doorgedrongen. Voor
zulke kranken werd reeds zeer vroeg een gast-
huis (leprozenhuis) gesticht, en door de zie-
ken van de gezonden af te scheiden, poogde
men de besmetting voor te komen. Tot in-"-
standhouding van deze stichting moest ieder
huisgezin jaarlijks drie penningen bijdragen :
doch van tijd tot tijd Averd dat geld trager op-
gebragt: het gasthuis geraakte in verval, en
er zAvierf eene groote menigte ongelukkigen
rond, die met deze verschrikkelijke krankte
behebt Avaren. Dit deed dan eindelijk in het
jaar i440 de regering tot de herstelling van
het ziekenhuis besluiten, en, onder het opzigt
van den bisschop en stadhouder, werd het be-
stuur over hetzelve aan twee regtschapene
burgers te Abo toevertrouwd.

Van de zeden en weelde dier tijden zijn ge-
noegzaam geene narigten overgebleven. De
aboosche prelaten leefden, naar het schijnt, vro-
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hjker, dan mannen van hunnen stand betaamt;
De kelder van den heiligen Hendrik was rij-
kelijk voorzien, en de hoogwaardige heeren
mogten, zoo dikwerf het hen geviel, een vatje
wijn uit denzelven laten halen. De
en meest geliefde drank was het bier, en dat
schijnt in Finland zeer goed en smakelijk ge-
Aveest te zijn. Op het einde der vijftiende
eeuw Averd de brandewijn bekend, maar nog
niet algemeen gebruikt. Volgens Tengström
hebben de Finnen dien drank door de Russen
leeren kennen (*).

Het schrikbewind van den ongelukkigen Chris-
tiern II vermeerderde het lijden, 't Avelk Fin-
land zoo lang gedrukt had. Gedurende den
vroegeren oorlog werden de kusten door zijne
plunderende benden venvoest. Terstond na
zijne aankomst in Zweden zond hij een bevel
naar Finland, dat de regeringsleden en stenden
zich onverwijld bij hem moesten vervoegen,,
om met hem oArer de belangen van hun land te
raadplegen ; en daar men aan dit bevelniet dade-
lijk gehoorzaamde , Averd het dringender herhaald.
De Finnen stelden namelijk geen vertrouwen in
de opregtheid zijner beloften, en juist daardoor

(*) Tengflrött! cm de fordna linnars sailshaps vöjcn,
S. 275. De stelling is zonderling: nergens heb ik voor
dezelve een bewijs gevoiden.

ont-
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ontgingen zij het lot, 't welk Zwedens eerste
magnaten en vaderlandlievende burgers den 8
November ïSao trof. In zijne kapitulatie met
de nagelatene wediiAve van Sten Sture had
hij haar en haren talrijken finlandschen aanhan-
gers , die grootendcels uit de aanzienlijkste man-
nen van het land bestonden, eene volkomene
veiligheid, zoo wel van hunne personen, als
van hunne goederen en eigendommen, beloofd;
terwijl haar teA'ens tot haar verblijf en onder-
houd het slot Tawastehus, met den daartoe
behoorenden Lün en Kumogdrd Averd aange-
Avezen; doch geene dezer beloften A'ervulde hij.
Na het innemen van Stockholm zond de ko-
ning den beroemden Hemming Gadd, benoemd
bisschop van Linköping, die voormaals een
der warmste aanhangers van het geslacht der
Sture's was geweest, doch thans Christierns
partij had gekozen, met een krijgsheer naar
Finland, om de daar liggende kasteelen te ver-
overen en het gansche land aan hem te onder-
Averpen. Wijl die bisschop in Finland bekend
Avas en daar vele vrienden had, hoopte Chris-
tiern van zijnen ijver, Averkzaamheid en Avel-
sprekendheid het beste gevolg. De kasteelen
Averden, bijna zonder eenigen wederstand, dien
men thans als geheel vruchteloos beschouwde,
aan zijne troepen overgegeven, de bevelheb»
bers van hunne posten ontzet en door Dccnen
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en Duitschers vervangen. Zelfs beval de ko-
ning zijnen vertrouwelingen , alle personen, die
hen verdacht schenen, te doen vatten en om
het leven te brengen. Ake Jöranszoon (Tott)
werd te Tawastehus, Nils Eskilszoon (Baner)
en Hemming Gadd, niettegenstaande de trouAV ,
waarmede hij den koning gediend had, te Ra-
seborg onthoofd. De bisschop Arvid alleen,'
©nbetAvistbaar de gewigtigste man, ontkwam het
gevaar, het zij, dat. hij op zijn kasteel Kuusto
genoegzaam zeker Avas, het zij, dat hij zijne
vervolgers op eene andere wijs Avist te mislei-
den : althans zijn aanzien bleef ongekrenkt, en
weldra bevond hij zich in staat, zijnen A'ijanden
bet hoofd te bieden.

Zoodra Gustaaf Wasa zich tot rijksbestuur-
der zag verkozen, was hij ernstig op Finlands
bevrijding bedacht, en zond, te dien einde,
in het jaar is2i een goed getal soldaten der-*
waarts, die daar spoedig eene aanzienlijke ver-
sterking ontvingen. Den a4 November begon-
nen zij de belegering van Abo, waarover een
even gruwzaam, als dapper duitsch ridder,
Thomas Wolf, het bevel voerde. De bezet-
ting was talrijk, bestond meest uit buitenlan-
ders , en had eenen genoegzamen overvloed van
«die noodAvendigheden. Den belegeraars, die in
der haast bijeen geraapt Avaren, ontbrak het
aan geweren en geschut; ofschoon de bisschop

Ar-



de FINNEN. 107

Arvid in dat gebrek naderhand eenigermatc
Ar oorzag. De Zweden maakten slechts langzame
Vorderingen: bij eenen uitval Averden door de
belegerden A'erscheidene, onder anderen Bengt
Arvidszoon, de broeder van den zweedschen
Veldheer, gevangen genomen. Wolf deed hen
allen buiten den vcstingmuur opknoopen. In
Januarij Ar an liet volgende jaar kwam er een
nieuAAr bevel den koning Christiern aan
zijne gezamenlijke kommandanten, om alle de
zich in hunne magt bevindende ZAveden, zon-
dor uitzondering, te vermoorden. Verschei-
dene voorname Finnen had ridder Wolf —
naar het schijnt, als zoo vele borgen voor de
getrouAvheid van het overige land — bij zich
in den burgt bescheiden. Tönnies Erichszoon
(Totl) lagmann (regter) over Noord -Fin-
land, Hendrik Stenszoon, ja zelfs zijn eigen
schrijver Magnus en vele anderen Averden
omgebragt. Een gelijk lot verbeidde ook een'
der aanzienlijksten onder Finlands edelen,
Erich Flemming; doch gelukkiglijk had hij in
tijds berigt van Christierns aangekomene be-
velen ontvangen. Met eene zeldzame tegen-
Avoordigheid van geest, van welke hij ook na-
derhand verscheidene schitterende proeven gaf,
besloot hij , zich en zijne landslieden te red-
den , en zich aan zijne vijanden te Avreken.
Hij veinsde een ijverig aanhanger der deensche

par-
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partij te zijn, en verwierf daardoor ridder
Wolfs vertrouwen. Nu bood hij zich aan,
om eenen uitval te ondernemen, Avaartoe

voornamelijk de zich op het kasteel bevinden-
de ZAveden , aan wier verlies toch luttel gele-
gen lag, gebruikt zouden worden; terwijl men
hem tevens zoo vele Deenen zou geven, als
hij noodig oordeelde, om die gevangenen in
bedAvang te houden en tot het vervullen van
hunnen pligt te noodzaken. De kommandant
beAvilligde in het voorstel: Flemming maakte
zich gereed, om zijn ontwerp ten uitvoer te
brengen : hij vond gelegenheid, den ZAveedschen
bevelhebber heimelijk van zijn voornemen te
onderrigten: de Deenen, aan den eenen kant
door Flemmings medestanders, en aan den
anderen kant door de belegeraars aangevallen
en ingesloten, werden alle omgebragt; tenvijl
Flemming met de zijnen gelukkig aan de Avraak
van den wreeden Wolf ontsnapte,

De belegering duurde tot de lente van het
volgende jaar: eindelijk kwam de admiraal Se-
verin Norby met eene vloot opdagen, om de
belegerden te ontzetten. De ZAveden, veel te
ZAvak, om tegenstand te bieden, zagen zich
genoodzaakt, niet alleen het kasteel te ontrui-
men , maar ook de stad te verlaten, en bo-
a endien hunnen voorraad van buskruid, 't
%v elk zij in een sleencn gebouAV bewaarden, in

brand
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brand te steken, waardoor een vuursnood ont-
stond, die bijna de gansche stad in de asch
legde. Hetgeen door de vlam verschoond of
aan dezelve ontrukt Averd , eigenden de roof-
gierige deensche soldaten zich toe. Het
ZAveedsche corps trok naar Tawastland , na-
genoeg 16—17 mijlen van Abo, terug, Avaar
liet zich nedersloeg: alle finlandsche edellieden
werden opgeroepen, om hetzelve te verster-
ken. Intusschen had Norby andere oogmer-
ken , die hem beletten, zijne vijanden te Aer-r-
volgen. Hij zeilde naar Stockholm terug, en
hield zich tusschen de ZAveedsche en finland-
sche Scharen op, om der benaamvde vestin-
gen bij te staan, en ze inzonderheid van le-
vensmiddelen te kunnen voorzien. Ook land-
den , van tijd tot tijd, hier en daar aan de
kusten, kleine strooppartijen, die alles uit-
plunderden en A\regroofden. De zweedsche
bevelhebbers, die zeer wel zagen, dat zij voor
het oogenblik niet in staat Avaren, iets van
belang uit te rigten, besloten onderling, zich
te verdeelen. Erich Flemming begaf zich met
het grootste gedeelte der troepen naar Ztve-
den, ten einde zich daar met Gustaaf Wasa
te vereenigen, terAvijl Nils Grabbe met een
gedeelte terug bleef, om den vijand te ontrus-
ten. Nu Avaande Norby, volkomen heer en
meester van de zee en de Scharen te zijn;

ea
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en beval dus den ridder ÏVolf, zonder ver-
wijl, zoo vele levensmiddelen, als hem slechts
zou mogelijk zijn, in Finland bij een te bren-
gen en naar Stockholm te zenden. Weldra
had FFolf eene aanzienlijke transportvloot ge-
reed, en ondernam, door eenige oorlogsche-
pen begeleid, in persoon de reis naar Zwedens
hoofdstad, onbeAvust, dat Gustaaf Wasa, de
hersteller der zweedsche vrijheid, door den
bijstand van Lubeck , in het bezit van eene
zeemagt Avas, die tusschen de Scharen ver-
borgen lag. Bijna alle zijne schepen en hij
zelf, vielen den ZAveden in handen. Om zich
aan hem, voor zijne veelvuldige grmvzaamhe-
den, te wreken, welke hij te Abo aan zoo
vele ZAveden uitgeoefend had, deed Gustaaf
hem aan eenen eikenboom opknoopen.

Nadat door Norby's aankomst de zweedsche
zaken in Finland zulk eenen ongunstigen keer
genomen hadden, werd niet alleen het slot
Kuusto aan den bisschop Arvid ontroofd,
maar hij zelf moest tevens zijn behoud in de
vlugt zoeken. De Deenen waren dermate op
hem verbitterd, dat zij hem overal naspoor-
den. Zelfs te Oesterboltn achtte hij zich niet
meer veilig, en besloot dus, naar Zweden te
wijken, om onder Gu&taafs zegepralende ba-
nier zijnen vervolgers te ontgaan. Op zijne
vlugt derwaarts werd hij door zijne naaste

bloed-
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bloedverwanten, zijne bedienden, vele finland-
sche edellieden, met derzelver vrouAven en
dochters vergezeld. Doch een vreesselijke
storm, die zich plotseling verhief, overweldig-
de het vaartuig, en het Averd met alle de zich
in hetzelve bevindende personen en goederen,
eene prooi der golven. Dit was het droevige
uiteinde van den laatsten katholijken bisschop
Van Finland, die, even als de meeste zijner
voorgangers, een vroom, braaf en voor zijn
vaderland zeer verdienstelijk man genoemd mag
Worden. Nu was Nils Grabbe de eenigste,
die Avaagde, zich tegen Christierns aanhangers;
te verzetten: een koen en sluw partijganger,
die met eene kleine vloot van welbemande
scheerenboten overal langs de finlandsche kust
kruiste, dan hier, dan daar landde, de sterkte
en stelling van den vijand bespiedde en hem
het meest mogelijke nadeel toebragt. Ja zelfs
overviel hij 'skonings beambten; terwijl zij
hunne ambtsbezigheden verrigtten, en hieuw
een groot aantal vijandelijke soldaten neder.
Zoodra hij vernam, dat er eene sterke magt
tegen hem in aantogt was, trok hij terug,
somwijlen zelfs tot aan de estldandsche kust,
waar hij te Reval en in andere havens eene
veilige schuilplaats vond. Echter duurde het
niet lang, of hij vertoonde zich Avederom voor
het finlandsche strand. — Intusschen had Gus-

taaf
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taaf zijn groot werk voleindigd en de ZAveden
van de deensche opperheerschappij bevrijd.
Nu was hij in staat, krachtdadigere maatrege-
len tot Finlands redding aan te wenden. In

i523 Averd een Avel uitgerust krijgs-
heer van Zweden, Duitschers en Finnen , on-
der het bevel van Iwan en Erich Flemming ,
derwaarts ingescheept. Deze troepen landden
bij het slot Kuusto, en veroverden het den
volgenden dag stormenderhand. Nu keerden
zij zich tegen Abo, en ook deze burg Averd,
na eene belegering van twraalf dagen, door hen
hernomen. In het eerst was de deensche
krijgsmagt den ZAveden tegengetrokken; doch
toen zij de sterkte van haren vijand vernomen
had, besloot zij dadelijk tot den aftogt over
Tawastehus naar Wïborg, Hierop verdeel-
den de Zweden zich in verscheidene benden,
die voor en na Tawastehus, Raseborg, Ny-
slott en Wiborg belegerden en innamen: nog
voor kerstijd was het gansche land door hen
op den vijand heroverd; en wijl men nu op
geene verdere hulp uit Denemarken kon ho-
pen , verloren Chrislierns aanhangers weldra
den moed, en waren tot eenen langen Aveder-
stand even min geneigd als bekAVaam.

Ofschoon Finland onder Christierns rege-
ring zeer Aveinig door de invallen- der Russen
had geleden, die slechts in 1517 zich eenigen

tijd
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tijd in Oesterbottn nestelden; A\ras echter de
inwendige toestand van het land daarom niet
gunstiger. Het hooger liggende gedeelte bloedde
nog aan de Avonden, Avelke het in den grooten
russischen oorlog ontA'angen had. NaauAvelijks
begon de provintie zich eenigermate te herstellen,
toen de rampzalige binnenlandsche onlusten uit-
barstten , die haar, gedurende drie achtereenvol -
gende jaren, aan nieuwe venvoestingen ter prooi
gaven. De digtst aan de zeekusten en steden lig-
gende oorden, Avelke het meest door deze onlus-
ten leden, waren toenmaals tamelijk sterk bevolkt
en goed bebouwd. Dit blijkt uit verscheidene
afzonderlijke opgaven, die uit dat tijdvak tot
ons zijn gekomen. Het kerspel Karislojo in
Nyland telde in het jaar i4b"o honderd zeven
en dertig pachthoeven, en in het jaar 1747
slechts vijf en tachtig, die zich echter in het
jaar 1775 wederom tot honderd vermeerderd
hadden. In het bovenland lagen nogtans vrij
groote streken gronds geheel onbebouwd, zoo
ais , bij voorbeeld, het noordelijk gedeelte
van Satakunda, Avaar zich thans drie kerspe-
len bevinden, geheel Rautalambi, Ncord-
Sawolax en Cajaneborg: alle deze distriktcn
waren niets anders, dan laplandsche marken.
Zelfs ten tijde der regering van Gustaaf I
had Finland nog zulk een gering aanzien.
Wijl oien aan het «tukswijze verdeelen der

II pacht-
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pachthoeven door wetten en verordeningen
geen paal noch perk stelde , Averden zij door-
gaans in zeer kleine deelen gesplitst, die dan
in het bezit van verscheidene bewoners en
huisgezinnen geraakten. Uit oude vonnissen
zien wij, dat er zich in bijna alle de dorpen
rondom jlbo veel meer pachthoeven en inwo-
ners bevonden , dan thans: de laatstgenoemden
waren alle eigenaars: huurders kende men
schier niet. Van tijd tot tijd zijn die pacht-
hoeven ontvolkt en verlaten, of van velen heeft
men ééne gemaakt, 't Avelk inzonderheid ver-
oorzaakt wr erd door de verwoestingen, die het
land sedert de regering van Gustaaf I leed,
door langdurige buiten- en binnenlandsche oor-

logen , door hongersnood, besmettelijke ziekten
en de gewelddadigheden van woeste vijanden.
Voor de bevolking was deze verdeeling intus-
schen zeer gunstig: de behoeftige levensAvijze
maakte het den inwoners gemakkelijk, zich en
hunne huisgenooten te onderhouden (*). —
Van de zeden en het karakter der toenmalige
Finnen schetst Olaus Magnus een zeer voordee-
lig tafereel. Sinds deszelfs bekeering zijn onder
het finlandsche volk alle deugden bekend en

( *) Finlands Historia under K. Christian II regering ,
(vid. G. 11. Portkan) Abo-Tidning 1800 N°. 12. i3. 17.
30. 21. 51. 52. en 1801 No. 12. 14.

be-
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beoefend geworden. Vreemdelingen ontvangen»
zij met de gulhartigste gastvrijheid en inne-
mendste minzaamheid: onder elkander zijn zij
goedaardig en bescheiden: tot toorn worden zij
niet, dan zeer langzaam, vervoerd; doch die
langzaamheid vergoeden zij dooreene des te felle-
re Avraak. Den priesters bewijzen zij den groot-
sten eerbied : van alle voortbrengselen geven zij
hen de tiende, waarvoor zij door dezen Ave-

derom, met behulp van tolken, in de godde-
lijke Avaarheden onderwezen worden; zoodat
zij, na de uitroeijing der oude dwalingen, met
eene zekere ronde welwillendheid al, Avat waar-
lijk edel en braaf is, behartigen en uitoefe-
nen (*).

IV.

Finland onder GustaafI en zijne
zonen, tot het jaar 1611.

De kerkhervorming was voor Gustaafs ont-
werpen zulk een Avezenlijk hulpmiddel, dat zij
zich, door hem begunstigd , zeer spoedig door
het gansche rijk uitbreidde. De magitter Pe-

(*) Lib. IF. Cap. i 7

ter



116 FINLAND en

ter Scirkilax , die te Wittenberg gestudeerd
had, doch van wiens overig leven en lotge-
vallen wij slechts zeer weinig weten, was de
eerste Fin, die zijn vaderland met deze zoo
hoogst gewigtigste verandering in het kerkelijke
bekend maakte. Tot den eersten evangelischen
bisschop werd in het jaar i528 Martijn Skytle
verkozen, die zich als eenen ijverigen voorstan-
der der reformatie onderscheidde en dezelve
krachtdadig doorzette. Om echter het volk niet
te zeer te mishagen, schafte men de roomsch-
katholijke gebruiken slechts langzamerhand af.
De inkomsten der geestelijken werden vermin-
derd: een aanzienlijk gedeelte derzelven (zij be-
stonden hoofdzakelijk in koren, boter, gezou-
ten en gedroogden visch) moesten zij aan den
koning afstaan, waarover in het eerst zware
klagten ontstonden. Tot de opbrengst van
10000 mark, welke de zweedsche priesters in
iS2Ö bewilligden, betaalde het stift Abo een
vijfde. Een ander gedeelte van de hem nog
overig zijnde inkomsten besteedde de nieuwe
bisschop tot de ondersteuning van verscheidene
jongelingen, die in de konsten en wetenschappen
en in de grondstellingen der verbeterde gods-
dienstleer onderrigt en buiten 's lands verder
gevormd werden. Hierdoor won de finlandsche
kerk een aantal bruikbare mannen, die in de
provintie de eerste schemering eener weten^.

-schap-
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schappelijke verlichting verbreidden. Door de
proeve, om de goddelijke Avaarheden schriftelijk
mede te deelen, en langs dien weg derzelver
grondigere kennis te bevorderen, werd tevens
een belangrijke stap gedaan , om het finlandsche
volk op eenen hoogeren trap van beschaving
te brengen. De rector der school te Abo,
Michael Agricola, naderhand bisschop van
Finland, deed in het jaar i548 eene vertaling
van het Nieuwe Testament drukken: in het
daarop volgende jaar leverde hij een afzonder-
lijk uittreksel uit de Lijdensgeschiedenis, en in
issi volgde, op koninklijk bevel, eene over-
zetting der Psalmen Davids , welke Paul Juus-
ten het eerst vertolkt had. Wijl het volk te
arm was, en de koning er niets aan Avilde be-
steden , kon de gansche bijbel niet vertaald
worden: van het Oude Testament verschenen
slechts de gezangen van Mozes en enkele plaat-
sen uit de Profeten. Tot het onderwijs der
jeugd had de bisschop Agricola reeds vroeger
eenige schoolboeken en in i544 een finlandsch
gebedenboek uitgegeven, voor 't Avelk een tijd-
wijzer met allerlei huishoudelijke en andere
aanmerkingen was geplaatst. Uit dat gebeden-
boek blijkt ten duidelijkste, dat er toenmaals
van de katholijke gebruiken en leerstellingen
nog zeer vele overgebleven waren: daartoe
immers behooren eene menigte gebeden aan

H 5 en-
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enkele heiligen en engelen: zelfs wordt in eeri
gebed om de gaven van den heiligen geest nog
van het vagevuur gewaagd. Ook draagt dat
gebedenboek nog overal den stempel der ruwe
en behoeftige volkstaal, en men ontdekt bijna
op iedere bladzijde de moeite, die het den ver-
taler gekost heeft, om voor afgetrokkene be-
grippen woorden te vinden; waardoor hij dik-
werf genoodzaakt werd, tot vreemde uitdruk-
kingen, die zijnen landslieden ter naauwernood
bekend waren, zijne toevlugt te nemen (*).
Zelfs het bepalen der spelling ging met zeer
vele zwarigheden vergezeld: men dacht de zon-
derlingste regels uit, van welke men eerst in
de jongst verloopene tijden begonnen is zich
van lieverlede te ontslaan. Aan dienzelfden
werkzamen bisschop heeft de finlandsclie kerk
ook eenen liturgie 'm de landtaal te danken,'
die in is4g te Stockholm gedrukt in het licht
verscheen, doch,.,waarin evenzeer nog menige
overblijfselen van het pausdom worden gevon-
den. Op deze liturgie volgde eindelijk een
finlandsch misboek, waarin de manier werd
voorgeschreven, naar welke het avondmaal be-

. (*) Vele theologische bewoordingen heeft de fin-
landsclie taal ontleend': b. v. synddi, zonde. In een
zeker krijgsgebed staat: wij bidden, dat den vijand een
panische schrik bemagtigen moge.

hoor*
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hoorde uitgedeeld te worden. Geestelijke gezan-
gen, die zoo uitnemend veel bijdragen, om god-
vruchtige gemoederen tot hoogere gewaarwordin-
gen te verheffen, en die tevens tot het plegtstalige
der gemeenschappelijke godsdienstoefeningen niet
weinig toebrengen, bezaton toenmaals de Fin-
nen nog niet in hunne moedertaal. Om dit
gebrek echter, zoo veel mogelijk, te verhel-
pen, Averd door de geestelijken in de gods-
dienstige zamenkomsten somAvijlen eenen latijn-
schen of zweedschen psalm gezongen. De vol-
gende tijd-alleen heeft Agricola's ijverige po-
gingen voor de beschaving van zijn volk in der-*
zelver gansche Aveldadigheid kunnen ontwikkelen.
Naar de toenmalige gesteldheid der zaken Avas er
Averkelijk daardoor reeds veel gewonnen, dat de
geestelijken, die dikwerf noch zweedsch, noch
latijn verstonden, van dergelijke hulpmiddelen,
om zich in hunnen stand meer en meer te be-
kAvamen, gebruik konden maken. Op het
schoolwezen had de reformatie deze allezins
voordeelige uitwerking, dat men het onderwijs
over het geheel tot meer verschillende nuttige
vakken uitbreidde. De oude talen Averden vol-
ijverig beoefend, en de jeugd ontving veel zui-
verder begrippen van den godsdienst. Het le-
zen van den bijbel Averd algemeener, en bragt
weldra eene kennismaking met de geschiedenis
en andere takken der geleerdheid te Avege.

H 4 Des-
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Desniettegenstaande bleven toch de domscho-
len te Wiborg, en inzonderheid te Abo, nog
bijna de eenigste opvoedingsinrigfingen van het
gansche land. Het onderAvijs in deze scholen
bepaalde zich deels slechts tot de eerste begin-
selen ,en AAras deels bijna uitsluitend naar de
behoeften van den toekomstigen priester bere-
kend ; Avant tot dien stand Averd het grootste en
aanzienlijkste gedeelte der kAveekelingen bestemd
en opgeleid. In eenige steden (Raumo, Bjër-
neborg en Helsingfors) Avaren bovendien nog
wel zoogenaamde triviaalscholen; doch dezekon-
den tot verbreiding van nuttige kundigheden ge-;
noegzaam niets bijdragen. In geheel Tawast-
land, Oesterbottn en Sawolax bestond niet
ééne school; en daarom Avas destijds het aan-
tal scholieren, of djekner, te Abo zoo groot.
Meestal waren het volwassene boerenknapen:
op zekere tijden gingen zij de onderscheidene
kerspelen rond, deels, om de kinderen te on-
denvijzen, deels, om hulp en ondersteuning
te erlangen. Op die leer- en bedeltogten be-
dreven zij meermaals allerlei buitensporighe-
den, bedrogen de eenvoudige landlieden enz.
waarom de bisschoppen zich genoodzaakt za-
gen, die baldadige handelwijze door strenge
verordeningen te keer te gaan. Tot vervro-
lijking en stichting der jeugd had men een
vrij zonderling middel uitgedacht. Er Averden

na-



de FINNEN. 121

namelijk in de finlandsche scholen dansoefenin-
gen gehouden en met geestelijke gezangen, in
de latijusche taal, vergezeld (*). — De groote
hoop ontving nog maar zeer zelden onderwijs
in het lezen: hetgeen echter zulken scholieren
van de door hen gehoorde leerredenen of ka-
techisatien bijbleef, die meestal slechts in van
buiten leeren, dikAVerf zonder eenige bijvoeg-;
de verklaring of opheldering van het geleer-
de , bestonden, breidde hunne kennis veel
meer uit, dan zulks gedurende het pausdom
mogelijk Avas geweest, toen de godsdienst in het
latijn verrigt Averd, en er zeer zelden leerre-
denen gehouden Averden. De kundigheden der
beambten en aanzienlijke personen AA-aren

over het algemeen even eng beperkt, inzon-
derheid met betrekking tot die wetenschappen,
welke voor hen als van het meeste nut konr
den beschouAvd worden. Doch, vanwaar zou-
den zij die kundigheden verkrijgen? de weinige
boeken in de landtaal waren alle van eenen
ascetischen inhoud. Hunne ambtsbediening was
derhalve even somber, als de toestand der
algemeene volksverlichting.

Gustaafs regering verschafte Finland verre
na zoo veel voordeel niet, als der overige
provintien van het rijk. Eerst in de laatste

(*) Abo-Tidning 179Ö. N°. 18.
ja-
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jaren van zijn leven, toen de ouderdom zijne
rustelooze bedrijvigheid reeds verzwakt had,
leerde hij het, land, dat toenmaals door eenen
verschrikkelijken oorlog jammerlijk geteisterd
werd, eenigzins nader kennen. Een zeer treu-
rig tafereel van dien oorlog en deszelfs ver-
woestingen schetst in issi Agricola in eenen
brief aan zijnen boekdrukker te Stockholm. —De honger — schrijft hij — is bij de boeren ,'
ja zelfs bij de geestelijken de dagelijksche
gast: in de steden kan men voor geen geld
ter wereld koren bekomen: nog is alles —het was in April — als midden in den win-
ter , met sneeuw en ijs overdekt; en dit

heeft , gelijk gij ligtelijk kunt begrijpen,
een volkomen gebrek aan voeder veroorzaakt.
Eertijds was Finland een Feinland (schoon-
land); doch de hemel wete, wat er nu van
zal wordenl — Ten slotte smeekt hij drin-
gend, den hoogen nood, waarin het ongeluk-
kige land zich bevindt, overal in Zweden met
de levendigste kleuren af te malen, en alle
meeAvarige harten tot hulp en bijstand op te
roepen en uit te noodigen. Intusschen Aver-

den deze, buitendien reeds zoo hoog gestegene
rampen door den geesel van het oorlog niet
Weinig vermeerderd. Ofschoon-, gedurende de
binnenlandsche onlusten in Zweden , de zesjarige
wapenschorsing, welke Swante Sture met Rus-

land
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land gesloten had, min of meer begon te wan-
kelen, had echter Gustaaf door een gezant-
schap , 't welk hij, zoodra de provintie aan
zijne wapenen onderworpen Avas, aan den
Czaar Iwan Iwanowitsch afzond, de goede
verstandhouding Aveder volkomen hersteld en
bevestigd; ofschoon hij in zijne laatste levensja-
ren zich nog in eenen ten hoogste verderfe-
lijken oorlog met zijnen oostelijken nabuur zag
ingeAvikkeld, die hem zelven zeer vele zorgen
baarde en een groot gedeelte van Finland ge-
boel en al verwoestte. De eigenlijke aanleiding
tot dezen krijg lag in de persoonlijke oneenig-
heden tusschen de bevelhebbers in deze afgele-
gene wingewesten: ieder poogde zich, ten koste
Aran zijnen nabuur, te bevoordeelen. Door al-
lerlei ongegronde voorstellingen Averd de koning
tot dezen oorlog overgehaald: men schilderde
hem de Russen als een zAArak en dom volk af,
en poogde , hem diets te maken, dat zij ook
door andere vijanden benaauwd Averden. Doch
het gevolg bewees juist het tegendeel, en hj
zelf beklaagde zich bitter over de logenachtige
berigten, die hem bewogen hadden, het zwaard
te ontblooten. In Augustus i555 begaf de
koning zich in persoon naar Finland. Voor
Zweden had hij volstrekt geene zorg: uit
hoofde van de lange en moeijelijke wegen door
meren en moerassen hield hij het voor on-

ffiO-
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mogelijk, dat een inval in FVesterboltn im-
mer zou kunnen gelukken: op zijn hoogst zou-
den , geloofde hij, de rondom wonende visschers
en andere stroopers zoo iets durven beproe-
ven, en in dat geval achtte hij de boeren ge-
noegzaam in staat, om hen het hoofd te bie-
den , en hen hunne roekelooze onderneming te
doen beróuAAren. Het gansche volk werd op-
geroepen : in 't eerst ligtte men van de tien
man twee, die eenen landAveer moesten vor-
men , en waken, dat geene ZAA'ervende bende
eenen inval deed. W'erden zij echter door eene
te groote overmagt bedreigd, dan moesten alle
boeren, zonder eenig onderscheid, de Avapenen

opvatten en hen in het verjagen van den vijand
behulpzaam zijn. Bovendien waren zij gehou-
den, zich zelve van de noodige levensmiddelen te
voorzien; Avijl het koren, hooi en alle de ove-
rige behoeften uit de grensprovintien naar bin-
nen 's lands vervoerd waren geAvorden, om den
vijand het verblijf aldaar, zoo veel doenlijk, te

verzwaren. De bekwaamste en moedigste Fin-
nen stelde men tot bevelhebbers aan: dit was
allezins doelmatig en noodzakelijk tevens, deels,
om het volk des te grooter vertrouwen in te
boezemen, deels ook, om de onkunde der Zwe-
den in de landtaal. Intusschen maakte de ko-
ning van deze gelegenheid door zijne zende-
lingen ijverig gebruik, om den Finnen de gruAv-

zania
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zame en onmenschelijke behandeling, Avelke de
Russen hunnen gevangenen deden ondergaan,
met de zwartste kleuren af te schilderen, en
hen te doen begrijpen , dat ieder regtschapen
man den dood boven zulk eene onteerende sla-
vernij verre de voorkeus behoorde te geven.
Zelfs de priesters en andere aanzienlijke imvo-
ners Averden opgeroepen, om, óf in persoon
te paard, te dienen, óf plaats verA'angers voor
zich te leveren. De geregelde troepen, die
deels uit Zweden aangekomen waren, ontvin-
gen hunne geAvone soldij, Avaarom hen dan
ook op levensstraf geboden Averd, alle hunne
behoeften stiptelijk te betalen. Doch met het
naderen .van den winter Averd het gebrek aan
den noodigen toevoer zoo groot, dat Gustaaf
den inwoners , zonder onderscheid , beval,
de helft, of ten minste een derde gedeelte, van
hun vee te slagten en het, tegen eene billijke
vergoeding, ten beste van het leger te geven;
terwijl hij tevens door dit middel het, tot win-
tervoeder bestemde hooi voor zijne paarden
hoopte te bekomen. Te Oesterbottn werden
de vlugste schaatserijders in dienst gesteld, en
rendieren en ackjen (sleden, voor welke ren-
dieren gespannen worden) aangeschaft, van
welke de knapste en koenste schutters zich
zouden bedienen: overal maakte men verhak-
kingen; kortom, uit alle deze maatregelen van

den
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den zweedschen koning, die grootendeels alleen
op zijne eigene Arerdediging doelden, blijkt ten
duidelijkste, dat hij eigenlijk den oorlog niet
wilde. Zijne voorzigtigheid grensde sonrwijlen
aan overdrevene angstvalligheid: zoo beval hij
zijnen bevelhebbers, zich in geene schermutse-
ling noch in eenig gevecht met eene overmagt
in te laten: zeer gaarne zou hij de uitbarsting
der vijandelijkheden vermeden hebben; doch
zijn wensch Averd te ecnemaal verijdeld.

In Januarij i556 rukte een talrijk russisch
krijgsheer onder het bevel van de vorsten Pe-
ter Michailowitsch Schermdtew en Deme-
trius Fedorowitsch Paletzkoi over de gren-
zen en sloeg zich voor Wiborg neder. De
Zweden wierpen zich in de stad: eene andere
bende viel in Sawolax , rigtte daar ontzettende
verwoestingen aan en maakte eenen aanzienlij-
ken buit : inzonderheid Avas het verlies van
eene groote menigte paarden, harnassen en
andere wapenen voor de ZAveden volstrekt on-
herstelbaar; en Gustaaf, die zich op de Fin-
nen niet durfde verlaten, werd door deze ne-
derlaag dermate ontmoedigd, dat hij reeds de
gansche provintie voor verloren achtte. Ge-
durende geheel zijn, zoo Avoelig en stormachtig
leven was hij nog niet in zulk een dringend
gevaar geweest: ter naauwernood Avaagde hij
het, zich langer in Finland op te houden;

maar
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maar maakte aldra de noodige schikkingen , om
ten spoedigste naar Zweden terug te keeren.
De sterkte van het russische leger werd op
i50,000 man geschat: Gustaafs troepen Ava-

ren verre na niet talrijk genoeg, om met
eenige vrucht Avederstand te bieden, en daar-
enboven Avas er in het gansche land volstrekt
geene vesting, op welke hij, des noods, veilig
zou hebben kunnen terugtrekken. Intusschen
maakte de barre AA'inter de zeereis ten hoogste
moeijelijk en gevaarlijk: dit zag de koning zeer
Avel in, en besloot dus, zijnen aftogt over
den noordelijken Aveg langs den bothnischen
zeeboezem te ondernemen; ten welken einde
hij den stadhouders in die oorden beval, of-
schoon in alle stilte, de noodige maatregelen
tot zijnen doormarsch te treffen; doch zij oor-
deelden zulk eene reis, uit hoofde van de slech-
te wegen, de vele rivieren en het gebrek aan
levensmiddelen, ten eenemaal ondoenlijk. Bij
geluk wisten de Russen van hunne eerste voor-
deden en de versaagdheid der Zweden geene
partij te trekken: nog steeds bleven zij hunner
oude geAvoonte getrouw. Zoodra zij in dezen
of genen oord eenen inval gedaan en alles te
vuur en te zwaard venvoest hadden, keerden
zij AAreder terug, om op eene andere plaats
dezelfde verwoestingen aan te rigten. Door
het minst beduidende voorval werden zij ter-

stond
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stond als door eenen panischen schrik bevan-
gen. De bezetting van IViborg voerde van
eene nabij gelegene landhoeve hooi naar de
stad: het geratel der vele Avagens op eene hour
ten brug deed hen Arermoeden, dat er eene
versterking . aanrukte, en in de grootste ont-
steltenis braken zij ijlings de belegering op. —MiddelerAvijl maakte Gustaaf in Zweden de
geduchtste toerustingen en spande tevens alle
krachten in, om Finland eene genoegzame
versterking in manschap te verschaffen. In-
zonderheid had hij ruiterij noodig: met min-
der dan 50,000 man , en daaronder 6—Booo
ruiters oordeelde hij volstrekt niets van belang
te kunnen uitvoeren. Den finlandschen boe-
ren ontbrak het aan Avapenen. Deels werden
zij eindelijk den oorlog moede, verkochten de
medegebragte levensmiddelen en begaven zich
naar hunne Avoningen: deels dwong de honger
hen, hunne vaandels te verlaten, en uit nood
roofden zij even zoo erg, als de vijand. Met het
karakter der Finnen kon Gustaaf zich volstrekt
niet vereenigen: hij waarschouwde derhalve
zijnen zoon Johann, zich toch niet te zeer op
hen te verlaten. — De Finlandsche boeren —
schreef hij — zijn van eenen zonderlingen
en onbestendigen aard, zoo dat zij, wan-
neer men hen, gelijk thans het geval is,
tegen den vijand wil gebruiken, in 't geheel

geens
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geene gehoorzaamheid betoonen; maar inte-
gendeel , wanneer men hen ten strijde voert,
een woest geschreeuw (parlement) tegen
liunne officieren en bevelhebbers aanheffen ,
plunderen en rooven, en zoo wel hunnevrien-
den , als hunne vijanden, vermoorden. Gij
zult u zelfs nog wel herinneren — vervolgt
hij — hoe zij zich bij Lojo gedroegen: zij
bedronken zich met bier, en raasden en
tierden in onze tegenwoordigheid , dat ons
hooren en zien verging. — Ook over zijne
bevelhebbers was de koning zeer ontevreden:
dikwerf klaagde hij luid en bitter over hunne
domheid en neiging tot dronkenschap. Daar-
enboven trof de Zweden het ongeluk, dat er
onder hunne troepen te Wiborg eene besmet-
telijke ziekte uitbrak, die, bij mangel van
eenen behoorlijken leefregel en doelmatige ge-
neesmiddelen, menigen wakkeren krijgsman
wegsleepte; terwijl tevens de enge en morsige
woningen (pörtten ), zonder vensters , onder
de daarin als op een gepakte soldaten aller-
hande krankheden veroorzaakten (*).

Aan

(*) Alles, wat Finlands toestand, tijdens den russi-
schen oorlog, betreft, is uit oorkonden zaamgesteld, die
C. Adlarsparre heeft bekend gemaakt onder den titel:
Handlingar rijrande kriegsvascndet under Gustaf's I re-
gering , in zijnen historiska samlirgar I. D, Stockholm
S. I—9o.
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Aan den kant van het russische rijk strekte
Finland zich in het zuiden tot aan de Newa
uit; ofschoon de grenzen eigenlijk niet naauw-
keurig bepaald waren. Wegens den grooten
omvang der provintie werd zij door den zAveed-
schen koning in twee bisdommen verdeeld, en
de jegens Finland zoo verdienstelijke Paul
Juusten tot eersten bisschop van Wiborg be-
noemd. De toevoer uit Finland van gezouten
én gedroogden visch, teer en timmerhout AvaS
voor Zweden reeds eene dringende behoefte
geworden: zoodra deze benoodigdheden slechts
eenen korten tijd achterbleven , bespeurde
men dadelijk gebrek en duurte , om 't welk
voor te komen, Gustaaf in is3g een streng
gebod deed uitgaan, dat de kooplieden en boe-
ren alle deze Avaren alleen naar Stockholm en
de overige zweedsche steden, doch niet naar
Dantzig , Riga, Reval, Lijfland en elders
zouden verzenden (*). En nogtans slaakte ook
hij de banden niet, die den finlandschen han-
del zoo Avillekeurig boeiden : Abo bleef nog
steeds de eenigste koopstad : vreemde kooplie-
den mogten slechts de toenmalige St. Hen-
driksmissen bezoeken; alle de overige kleine-

■ (*) Stjernmann samling utaf fSrordningar■anguende
Sveriges rites commeree, Stockk, ifij. S. 58.

re
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re markten in de steden moesten alleen door
derzelver burgers en imvoners gehouden wor-
den. In het noordelijk Oesterbottn was het
slechts vergund, in de vier havens Torneïï,
Uied, Kemi en Ijo handel te drijven, en tot
deze vier havens werd de koophandel der burgers
van Ulfsby (Björneborg') en Raumo beperkt:
ook de Finnen, die houten gereedschappen en
huisgeraad vervaardigden, mogten hunne wa-
ren op geene buitenlandsche markt brengen (*).
Het eigenlijke oogmerk Aran den koning was, d8
onderscheidene handelstakken meer van elkander
af te zonderen, opdat ieder enkele daardoor des
te gemakkelijker zou kunnen aangekAveekt wor-
den, en des te weliger bloeijen. Den finland-
schen boeren, priesters en andere beambten ver-
bood hij uitdrukkelijk, zich met de scheepvaart
en koophandel te bemoeijen; Avant deze beide
middelen van bestaan zouden uitsluitend dier
steden voorbehouden blijven. Ook den kustbe-
woners in het zuidelijk Oesterbottn werd de
handel naar de noordelijke streken, waar zij
zelfs met de Russen koopmanschap dreven, ten

strengste verboden: zij moesten zich voortaan

met de visehvangst en den landbouw onderhou-
den, en hunne gewonekoopmansreizen staken (**).

(*) Stjernmann S. 20

(**) Ibid. S. 3i.

De
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de zeerobbenvangst was voornamelijk voor Oes-
terbottn een vruchtbare handelstak, dien Gus-

taaf in zijne bijzondere bescherming nam. Hij
zelfbekent, dat hij, bij zijne komst in Finland,
vele gebreken en verkeerde inrigtingen vond,
die alle eene verbetering behoefden. Inzonder-
heid werden de onderdanen op de schreeu-
wendste wijze door de beambten onderdrukt en
mishandeld, die, op hunne pleiziertogtjes en
speeireisjes, overal de vrije tafel eischten. Om
aan dit kwaad een einde te maken, beval hij,
dat er op alle groote wegen herbergen aange-
legd zouden worden : reisden zijne bedienden
ambtshalve, dan moest men hen om niet ont-

halen en van de noodige paarden voorzien;
doch reisden zij vermaakshalve, of voor hunne
bijzondere belangen, dan moesten zij 't geen
zij genoten tot eenen penning toe betalen (*).
Aan de voordeden van den aktieven handel,
dien hij in zijn rijk wilde vestigen, zou ook
Finland deel nemen: inzonderheid voedde hij
het voornemen , om deze provintie tol de sta-
pelplaats van den russischen koophandel te ma-
ken ; want TViborgs burgers waren veel te on-
vermogend , om van de voordeden, welke de
val van Novogorod en Pleskow hen scheen te

beloven, met eenige vrucht partij te kunnen

(*) lbid. S. i46.
trek-



133de FINNEN.
trekken. Tot het middelpunt bestemde hij
Sandhamm, een klein eiland aan de Nyland-
sche kust, niet verre van Heisingfors, eene
stad, Avelke hij insgelijks had aangelegd en in

i557 met de imvoners van Raumo poogde te

bevolken. De ZAveden zouden hen leder,
ijzer, koper, zout en vellen van otters, bevers,
vossen en hazen leveren, en tegen sabel- en

eekhoornbont, lijnwaad , Avas, hennep , groote
en kleine russische huiden en vlas verrui-
len. Te Sandhamm, 't welk men zou ver-
sterken , zou eene faktorij Avorden aangelegd,
en de scheepvaart naar Reval voortaan geheel
ophouden ; terwijl een gedeelte der russische
waren in Zweden verkocht, en het overige
met name hennep , vlas en was, naar Enge-
land , en de pelterijen naar de Nederlanden
en Duitschland zouden verzonden worden.
Van dit nieuAV ontwerp beloofde Gustaaf zich
de rijkste vruchten : immers zouden , naar zijne
gedachten, met der tijd niet alleen de steden
aan de Oostzee, maar ook de Hollanders bij
voorkeur deze markt bezoeken ; en om de
laatstgenoemden daartoe uit te lokken, deed hij
al het overbodige koren uit het gansche land
herAvaarts overbrengen en opstapelen. Zelfs
Avilde hij de burgers van Borgo en Eken as
op straffe bevelen, zich hier met der Avoon

neder te zetten; ook geloofde hij, dat de in
I 3 Re-
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Reval AVooHachtige Zweden en Finnen dien
oord, Waar zij aan vele onderdrukkingen AA-a-

-ren bloot gesteld, gaarne verlaten en zich naar
Sandhamm begeven zouden. De russische
waren moesten alle naar de nieuAve stapel-
plaats , niet naar Reval of naar andere plaat-
sen , gezonden worden; echter zouden de ver-
koopers er daar dezelfde prijzen, als hier,
voor bekomen. De welgezetene boeren, die
zich tot dusverre met de scheepvaart hadden
bezig gehouden, Averden naar de steden ver-
bannen (*).

De bijzondere genegenheid van den koning
voor zijnen zoon uit zijn tweede huwelijk, Jo-
hann , bewoog hem, dezen, nog tijdens zijn le-
ven , tot hertogvanFinland te benoemen en hem
een aanzienlijk gedeelte der inkomsten van dat
land toe te voegen. Deze benoeming bekrach-
tigde hij vervolgens in zijn testament. Johann
behield Abo , Kumogard (het tegenwoordige
Bjdrneborgsche) en Raseborg met de Alands
Eilanden in leen. Doch weldra ontstond uit
deze ongelukkige zwakheid een rampzalige broe-
dertwist, die het gansche rijk deed schudden.
Ten gevolge van het vaderlijke testament wa-
ren de jongere zonen in de hen toegedeelde

dis-
(*) Zie de Oorkonde van 1550 bij Stjernmann 1. 1.

8. ui.
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rhstrikten evenzeer onafhankelijke vorsten :
slechts een losse band van wederzijdsche be-
scherming verbond hen min of meer aan den
koning. Johann wilde derha3Are niet dulden ,
dat de koninklijke beambten in zijn gebied zelfs
het geringste bevolen: ja hij weigerde den ko-
ninklijken troepen den doortogt, onder het
voorwendsel, dat zijne boeren daardoor te zeer
zouden gedrukt Avorden. Door zijn geheim
huAvelijk met de poolsche prinses Anna klom
Erichs wantrouwen tegen hem ten toppunt.
Naauwelijks Avas hij uit Polen teruggekeerd,
toen hij voor de rijksstenden naar Stockholm
geroepen werd , om zich te verantAvoorden;
doch hij gehoorzaamde niet. Met het oogmerk,
om zich tegen zijne partij te verzetten, deed
hij de Finnen bijeenkomen en verzocht hunnen
bijstand, dien zij hem gereedelijk beloofden.
De stenden verklaarden hem schuldig aan hoog
verraad, en in i565 zond Erich een heerleger
naar Finland, 't welk hem in het kasteel bij
Abo 'msloot, en, na eene bdegering van twee
maanden, noodzaakte, zich over te geven.
Door Erichs aamvinst van Esthland werd
liet zaad tot steeds grootere oorlogen met Rus-
land meer en meer gestrooid, en hieronder
leed Finland dubbel: de voortbrengselen van
het land werden deels naar de nieuAV verkre-
gene provintie tot onderhoud van de ZAveed-

I 4 sche
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sche armee verzonden, en deels ondernamen
de heervoerders van Lijflind, en zelfs de stad
Reval , eer zij zich aan den koning overgaf,
op Finlands kusten verwoestende stroop tog-
ten (*).

In het jaar i568 Averd Erich door zijnen
broeder Johann, dien hij te onvoorzigtig uit
zijne geAr angenis had ontslagen, van zijne kroon
beroofd, en, om hem uit de nabijheid van zij-
ne aanhangers te verwijderen , eerst naar Abo
en vervolgens naar Castelholm, op Aland, in
eenen zeer engen kerker overgevoerd. Doch nu
beving Johann eene andere vrees. Erich had
met den Czaar Iwan Wasiljewitsch in vriend-
schappelijke betrekkingen gestaan: het was dus
niet onwaarschijnlijk, dat dezevorst pogingen tot
zijne redding zou aamvenden; en nu werd de on-
gelukkige koning Avederom naar Zweden terug-
gebragt. Naauwelijks had Johann den troon be-
stegen , of zijne gezindheid jegens zijne naburige
mogendheden, en inzonderheid jegens Polen,
veranderde merkelijk. Ook hij wilde de landen ,
met welke zijn broeder den omvang van zijn rijk
verwijd had, A'olstrekt niet Aveder afstaan. Den
Czaar zond hij in ïófc'g een gezantschap, om
over eenen duurzamen vrede te onderhandelen ;

(*) Handlingar til vplpning af Finlands tilstand i k.
Ei ie Xiy. lid. Abo-lidningar 1799 «r. 12. 16. 32. s'»

doch
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doch Iwan, Aviens doel insgelijks het bezit van
Ehst- en Lijfland was, hield de zweedsche ge-
zanten eenen geruimen tijd op den togt, en be-
handelde hen eindelijk op eene allezins onbeta-
melijke en Avederregtelijke wijze. Zij werden niet
alleen in eenen kerker geworpen, maar zelfs
zeer karig van levensmiddelen voorzien; ja men
vergunde hen niet eenmaal, zich dezelve op hun-
ne eigene kosten aan te schaffen. Na in hunne
personen gruwzaam mishandeld en van hunnen
bijzonderen eigendom, zoo Avel als van hunne
papieren en lastbrieven, beroofd te zijn, werd
hen eerst in 1572 vergund, uit hunne langdu-
rige gevangenschap naar hun vaderland terug
te keeren. Zoodra Iwan zijne toerustingen
voleindigd had, eischte hij in overmoedige be-
woordingen den volkomen afstand van geheel
Lijfland, en dreigde, in geval van
de Zweden dadelijk te beoorlogen en eenen in-
val in Finland te doen , 't welk toen van alles
verdediging ten eenemaal ontbloot was. Johann
besefte het geAvigt van dat land : openlijk ver-
klaarde hij, dat het een voornaam gedeelte van
het rijk was, uit 't welk Zweden , in vroegere
oorlogen , eene zeer aanzienlijke ondersteuning
had genoten : hij erkende de trouAV der inwo-
ners , welke zij, in de daad met zeer groote
opofferingen, beAvezen hadden: hij hield het
yoor onchristelijk, hen thans te verlaten, en

I 5 was
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was van gevoelen, dat men hen met alle mo-
gelijke magt en kracht moest verdedigen (*):
doch het ontbrak hem aan de middelen tot
eenen genoegzamen Avederstand. In het begin
van het jaar 1572 vielen de Russen in Fin-
land: terstond trokken de ZAveedsche bevel-
hebbers hunne troepen bijeen, en snelden den
vijand te gemoet, die hen in getal verre over-
trof, maar in moed en krijgskunde geenszins
evenaarde. Echter stelden de winter en het ge-
brek aan levensmiddelen hen vele en schier
onoverkomelijke hinderpalen in den weg : deels
had men den voorraad van het land reeds naar
Ehstland vervoerd, deels Avaren deze oorden
uitgeplonderd en verAVoest, waardoor Finland
volstrekt buiten staat was, om de hoewel gerin-
ge, zich daar bevindende krijgsmagt behoorlijk te

onderhouden. Hunne bevelhebbers eischten
dringend toevoer; wijl de soldaten, die bui-
tendien over het niet betalen van hunne ach-
terstallige soldij ten hoogste misnoegd waren,
anderzins van honger zouden moeten omkomen.
De voornaamste sterkte der Zweden bestond
in voetvolk: de Russen daarentegen hadden
eene talrijke ruiterij, die de aankomst der in-
fanterie niet afwachtte, en zich met de zwakke
ZAveedsche kavallerie-alleen niet kon noch wil-

(*-) Alo-Tidning., 1782. S. 335,

de
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de meten (*). Eer de ZAveden bijeen getrok-
ken Avaren, om den vijand het hoofd te bie-
den, was geheel Wiborgsl'an reeds in eene
woestenij veranderd. De Russen drongen tot
lleisingfors door, en trokken toen, door de
uitplondering van eene aanzienlijke landstreek
verrijkt, naar Lijfland. — In het. jaar i575
kwamen de Russen en Zweden onderling over-
een , dat er, met betrekking tot Finland, eene
tweejarige Avapenschorsing plaats zou hebben:
doch de eerstgenoemden verbraken dit verdrag,
drongen (1576) over de grenzen, en rigtten
de vreesselijkste venvoestingen aan: zelfs nog
in 1577 ondernamen zij eenen nieuwen inval ,
doch werden met een groot verlies terug ge-
slagen (**). Eindelijk Averd er in i583 een
wapenstilstand gesloten, dien men, na Iwans
dood, tot 1590 verlengde: doch naauwelijks
was die tijd verstreken, of de Avederzijdsche
invallen namen Avederom eenen aanvang. De
Zweden stroopten tot aan de Witte Zee, en
de Russen bleven niet in gebreken, het regt
van wedervergelding uit te oefenen. Finlandt
en inzonderheid Oesterbottn , Averden in het
volgende jaar aanhoudend bestookt en deerlijk
geteisterd.

(*) Abo-Tidningar , 1791. n. 2f.

(**) Messenii Scondia Illustr. Tom. 10.pag. Zl.

De
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De bisdommen Abo en Wiborg Averden, na-
dat het laatstgenoemde drie eigene bisschoppen
had gehad, in i583 weder vereenigd : Johann
maakte Erich Erichszoon tot bisschop over de
beide bisdommen, die daarvoor zijne pauselijke
liturgie met al zijn vermogen beloofde te be-
gunstigen. Voor het overige schenen de Fin-
nen zijnen vereenigingsontAverpen en liturgi-
sche nieuwigheden geenszins genegen te zijn.
Het klooster Nadendal Averd wederom door
hem hersteld: zelfs nam hij het zeer euvel,
dat daar niet meer dan tAvee stiftsvrouwen wa-
ren, en herinnerde in het jaar 1576 de abdis,
dat zij, Avilde zij zijne hooge bescherming voor-
taan genieten, zorg moest dragen, dat de orde
en Avetten van haar klooster stiptelijk gehand-
haafd Averden. De school van Abo vond in
hem insgelijks eenen volijverigen beschermheer;
ofschoon overigens de toestand der scholieren
allezins beklagenswaardig Avas; daar zij meestal
genoodzaakt waren, hun onderhoud te bede-
len , en hunne bedeltogten zich dikwerf zeer
verre, tot Satakunda en Tawastland , uitstrek-
ten. Hiertoe gaf Johann hen niet alleen zijne
koninklijke vergunning, maar schonk hen te-
vens , wijl zij op hunne moeijelijke reizen niet
zelden allerlei kwaad moesten ondergaan en
door de boeren mishandeld werden, eenen bij—
zonderen veiligheidsbrief. De koninklijke land-

yoog-
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Voogden maakten zich aan groote bedriegerijen
en onderdrukkingen schuldig: openlijk dreven
zij handel met 'skonings geld en koren, pers-
ten den onderdanen belastingen af, welke deze
reeds betaald hadden, en gebruikten valsche
maten en gewigten. Ook werden de boeren
door de reizigers en inzonderheid door de ko-
ninklijke beambten, die steeds kosteloos Avagens

en paarden eischten, onlijdelijk gedrukt. Meer-
maals beklaagden zij zich deswegens bij den
koning,'die bij herhaling ten strengste beAral,
dat zijne beambten slechts dan, Avanneer zij in
dienstzaken reisden, van dat voorregt gebruik
zouden mogen maken. Met opzigt tot zijn
finantiewezen poogde Johann, van Finland de
best mogelijke partij te trekken. Reeds sedert
verscheidene jaren had Abo zijne verschuldigde
jaarlijksche schatting van 200 hongaarsche gul-
dens in goud niet opgebragt. . In 1575 drong
hij op de betaling van die som aan, en in

1576 ontving hij aan schatting van Abo 500,
van Bjórneborg 000, van Wiborg iso, van
Raumo 100, van Helsingfors ïoo en van
Nddendal 20 hongaarsche guldens (Borgo en
EkanSs wrerden niet mede gerekend); en dit
ontArangen geld moest door de inwoners tegen
goudmunt verwisseld en naar Zweden verzon-
den Avorden. — Door hem Averd ook in Fin-
land de accijns Yan alle buitenlandsche dran-

ken
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ken ingevoerd. Den aanbomv van het land
en de landhuishoudkunde bevorderde hij op alle
mogelijke wijzen. In de hoogere oorden Ava-

ren nog steeds landerijen, die voormaals alleen
tot de jagt en vischvangst gebruikt werden;
doch waar zich van tijd tot tijd kolonisten met
der Avoon hadden nedergezet. Deze landerijen
beschouwden de boeren, die daar voorheen
gejaagd en gevischt hadden, als hunnen wetti-
gen eigendom, ofschoon dezelve dikAverf i5
tot 20 mijlen van hunne woonplaatsen verwij-
derd lagen; en Avilden dus de zich daar ge-
vestigd hebbende vreemden gewelddadig ver-
dringen. Tegen dit misbruik kantte Johann zich
door de strengste bevelen. Jaarlijks begaven
zich vele Finnen naar Duitschland en naar
meer andere streken, om diensten te zoeken.'
Ook dit verbood de koning, en zulken, die
lust tot verhuizing hadden, Averd vergund,
naar de nieuwelings aangeAvonnene provintien
(in Lijfland en Rusland) te trekken. Om
goedkoopere prijzen der onderscheidene voort-
brengselen van het land te bewerken, Averden
de wetten op het verbod van den uitvoer met
de uiterste gestrengheid gehandhaafd, en de
finlandsche steden mogten alleen boter uitvoe-
ren. Voor koninklijke rekening Averden er
twee salpeterziederijen, de eene bij N'ddendal,
de andere bij Lappjoki (in Abcldii) aange-

lejd,
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legd. De opziener, dien de koning over die
fabrieken stelde, moest jaarlijks zes knechten
in alle de geheimen A'an zijne kunst onderwij-
zen. Inzonderheid had men het bierbrouwen
tot eenen hoogen graad van volmaaktheid ge-
bragt. Johann was een groot beminnaar van
het finlandsche bier, en deed voor zich en
zijne gemalin vaak verscheidene lasten brouwen,;

Na Johann's dood(isg2) begonnen de ZAveed-
sche veldheeren met de Russen voorloopig over
den Arrede te onderhandelen, 't Avelk echter in
't eerst slechts eene wapenschorsing ten gevolge
had. Doch drie jaren daarna sloot eindelijk
Johann's jongste broeder, Karel, te Teusin
eenen eeuAvigdurenden vrede, waarin men met
elkander Avegens het naauAvkeurig bepalen der
wederzijdsche grensscheidingen overeenkwam,
en den stadhouder van Finland opdroeg, bij
de oudste inwoners daaromtrent de noodige
kondschap in te winnen. Maar ook hierdoor
werd de rust aan Finland niet hergeven: in-
tegendeel bleef het steeds het tooneel van de
vreesselijkste binnenlandsche onlusten j en wel-
dra namen de.oneenigheden tusschen den regt-
matigen erfgenaam der kroon, den koning
Siegmund , Johann's zoon, en zijnen oom ,
den hertog Karel, dermate toe, dat er vol-

strekt
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strekt geene verzoening meer plaats kon heb-
ben. Finland was aan eenen bevelhebber,
Klaus Flemming, toevertromvd, die zijnen
koning met eene onomkoopbare tromv diende,
en tevens met hem dezelfde godsdienstige be-
langen had. Noch de verschrikkelijkste bedrei-
gingen , noch de aanlokkelijkste beloften, kon-
den hem, zelfs eenigzins, in zijnen pligt doen
Avankelen. Reeds van het begin af wantrouAA''-

de hij Karels oogmerken, en 'nam aldra de
meest geschikte maatregelen tot de veiligheid en
de verdediging van het land. De troepen
moesten den koning huldigen: alle reizigers
werden aangehouden en scherp ondervraagd.
Hiervoor schonk Siegmund dezen zoo getrou-
wen dienaar wederkeerig zijn geheel vertrouwen,
en billijkte alle de stappen, Avelke hij in 't eerst,
zonder last of volmagt, alleen uit zuiveren
ijver gedaan had. Karel daarentegen, die over
dezen moedigen en nadrukkelijken wederstand
ten hoogste verbitterd was geAvorden, poogde
zulk eenen volijverigen en onbuigzamen man,
die geene bedreigingen vreesde, en op Avien om-
koopingen geenen invloed hadden, het bevel te

ontnemen; doch zijne pogingen mislukten. In-
tusschen was de stemming van het volk voor
Siegmund geenszins gunstig: de nieuw inge-
voerde kerkgebruiken hadden bij de geestelijk-
heid luttel ingang gevonden, en de gslooisbe-

h>
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lijdenis van zijnen zoon had vele harten van
hem afkeerig gemaakt. De troepen moesten
thans alleen op kosten der inwoners onderhou-
den worden, die daardoor niet weinig gedrukt
Averden; tenvijl de afgevaardigden van den her-
tog Karel ijverig werkzaam waren, om van
deze omstandigheden tot hun voordeel partij te
trekken. Ook ontstonden er van tijd tot tijd
onrustige beAvegingen, die echter weldra weder
gestild werden; en nu zochten de boeren hun-
ner misnoegdheid door allerlei spotnamen bot
te vieren, waarmede zij hunnen veldheer open-
lijk bestempelden, bij voorbeeld, Rusznas,
Swedjeclas , enz.

Zeer veel lag den hertog aan de vloot gele-
gen , die zich diestijds in Finland bevond. Im-
mers stond het, zoodra hij van dezelve meester
was, geheel in zijne AA'illekeur, den koning uit
zijn vaderlijk rijk te sluiten. Doch alle zijne
pogingen, om die vaartuigen te bemagtigen en
onder de troepen van zijnen neef de zaden van
ontevredenheid en muiterij te strooijen, wer-
den door Flemmings trouw, voorzigtigheid en
standvastigheid geheel en al verijdeld. Karels
toorn kende geene grenzen: in Zweden zag
hij zijne ontAverpen met het gelukkigste gevolg
bekroond: al nader en nader voerden zij-
ne schreden hem tot den troon, en een enkel
man, vaneenen ijzeren wil en een onomkoopbaar

K. hart,
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hart, trad hem in den weg en stond, als eene
onbestijgbare rots, voor hem. ■Nu besloot
hij, zich met geweld van Finland meester te

maken; doch de door zijnen koning met de
grootste gunstbetuigingen vereerde en tot stad-
houder-generaal benoemde Flemming verdub-
belde zijne oplettendheid, om alle mogelijke aan-
vallen nadrukkelijk af te weren. Ten einde
zich in eenen geduchten staat van verdediging
te stellen, moest hij natuurlijk uit alle de
hulpbronnen putten , welke het land hem
slechts aanbood. Aan verschooning is, onder
dergelijke omstandigheden, niet te denken: de
lasten waren drukkend: het volk begon te mor-
ren ; en deze algemeene misnoegdheid nam mer-
kelijk toe door 'shertogs verklaring, dat Fin»
land geheel tegen zijnen wil zoo willekeurig
behandeld werd, en dat hij reeds voorlang be-
vel had gegeven, om met het leger naar Zwe-
den op te breken. In Augustus meldde zich
een gezantschap uit Oesterbottn, door eenen
zekeren boer Bengt Poutu aangevoerd, bij
hem aan, om hem den hoogen nood van het
land voor te stellen. Na hen gehoord te heb-
ben , gaf hij hen den raad, te doen, hetgeen
de pligt van dappere mannen was, de wapenen
op te vatten en geweld met geweld te keer te
gaan. Aldra begon de burgeroorlog verschrik-
kelijk te woeden: de door hunne teruggekeerde

zen-
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zendelingen en andere aanhangers van den her-
tog opgeruide boeren overvielen de koninklijke»
soldaten en vermoordden hen dikAverf op eene
gruwzame wijze. Meestal gebruikten zij hun-
ne gevangene vijanden tot mikschijven, om de
kracht van hunne bogen en roeren te beproe-
ven , en plunderden vervolgens derzelver eigen-
dommen. Eindelijk verspreidde dat oproer zich
naar Tawaslland en Carelien: er werden
troepen tegen de muitelingen gezonden; doch
hunne naauwkeurige kennis van den oord,
(ieder moeras, ieder bosschaadje met alle des-
zelfs paden en kruiswegen Avaren hen bekend)
vergoedden genoegzaam de overmagt, welke
hunne vijanden door eene doelmatigere wapen-
rusting, door meerdere oefening en eene bete-
re taktiek onbetwistbaar op hen hadden. Het
eigenlijke doel der opstandelingen was, de be-
zittingen van Flemming en van de overige
bevelhebbers uit te plunderen, en, indien het
geschieden konde, zelfs Abo te verrassen. In-
tusschen had de koninklijke partij het geluk van
de voornaamste belhamels magtig te worden:
terstond zond men hen naar Abo, en aldaar on-
dergingen zij eene versehrikkdijke straf. Hier-
door Averden de boeren-echter niet afgeschrikt:
zij vatten andermaal de AArapenen op, om het
bloed van hunne broeders te wreken, Met
eene meer en meer klimmende verbittering vie-

K 2 h-H
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len zij op hunne vijanden aan, en zelfs het
teedere geslacht deelde in de wr oede, die in den
ruwen boezem der mannen ziedde. Na den val
van hunne eerste aanvoerders had de hertog
hen nieuwe gezonden, die hunnen moed niet
weinig ontvonkten. Vruchteloos poogde Flem-
ming hen tot het nederleggen der wapenen en
het terugkeeren naar hunne Avoningen te bewer
gen: op hun overmagtig aantal vertrouwende,
waagden zij, met eene dAvaze roekeloosheid,
op zijne ruiters te schieten; en nu besloot de
Veldheer eindelijk, strengere middelen te bezi-
gen. Spoedig waren de boeren overvleugeld
en omsingeld: meer dan 5000 man sneuvelden
door het zwaard of verdronken: velen werden
in gevangenschap medegevoerd : anderen, die
door de vlugt ontsnapten, moesten zich eenen
geruimen tijd in de bosschen verschuilen en
daar met de bitterste armoede Avorstelen. Ver-
volgens rigtte de overwinnaar zijnen toorn te-
gen de geestelijken , die een werkzaam aandeel
aan den opstand genomen en door hunne pre-
dikatien het volk opgeruid hadden. Hunne
hoeven en bezittingen werden geplunderd,
zij zelve over hun gehouden gedrag scherp
doorgehaald, en eenigen zelfs aan den lijve ge-
straft. Oesterbottn en Tawaslland zouden in
dezen binnenlandschen oorlog nooo menschen
verloren hebben. Nog zeer lang daarna is de-

ze
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ze knodsenkrijg (klubbekrieg), wegens de
knodsen, van welke de boeren, bij gebrek van
andere wapenen, zich bedienden, in geheugenis
gebleven, en zelfs nog tegenwoordig leeft hij
onder het volk in sommige oude gezangen (*).

Ofschoon nu de rust wederom eenigermate
hersteld Avas, leden Siegmwids belangen aan-
merkelijk door den plotselingen dood van Flem-
ming , die, naar men voorgaf, betooverd, doch

hoogst

(*) G. H. Porthan de po'si fennica. pag 70 — Het
Was wezenlijk een volkomen birmenJandsclie oorlog
tnsschen de noord- en zuid-Finnen. De Oeslbottniers
en Careliers waren op Karels , de overigen op Sieg'
munds zijde. De Oestbottniers dwongen allen, die zij
ontmoetten, zich met hen te vereenigen. Om de op-
regle gezindheid van eenen nieuwen aanhanger te
toetsen, werd hem eene knods in de hand gegeven,
en dan moe*t hij den eersten, dien hij aanlrof,
vragen: wien hij toegedaan was? — Antwoordde zulk
een: Siegmund! dan moest hij hem terstond nedervel-
len: deed hij dat niet, dan werd hij dadelijk door
zijne geleiders vermoord. Aldus moesten vaders hun-
ne zonen, kinderen hunne ouders, en broeders hun-
ne broeders eigenhandig ontzielen. Den koninklijken
stadhouder te Korsholm namen de boeren gevangen en
voerden hem naar Stockholm , waar zij niet eerder rust-
ten , dan toen hij onthoofd was, Onder de boeren te
Oestbottn vindt men van dezen knodsenoorlog nog zeer
vele, ofschoon niet alle op geschiedkundige waarheid
rustende volksverhalen, die verzameld zijn in Nyttd
och Nöje, nr. 6, 7. Stockh. 1793.

K 3
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hoogst waarschijnlijk vergiftigd werd. In zijn»
plaats werd Arvid Erichszoon Stdlurm tot

stadhouder benoemd. Aldra noodigde Karel
ook dezen uit, om zich met hem te vereeni-
gen ; doch ook bij dezen bleven alle zijne voor-
stellingen en beloften ten eenemaal vruchteloos.
Dit deed hem dan besluiten, zich in persoon
naar Finland te begeven, waar hij AAdst, dat
een gedeelte van het garnizoen van Abo hem
heimelijk genegen was. Bij zijne komst vond
hij trouwens in het eerst eenigen tegenstand;
maar spoedig trok de nieuwe stadhouder naar
het binnenste van het land terug. Het kasteel
yibo gaf zich aan den hertog over, die, na-
dat hij zich van de daar zijnde schepen en al
het geschut had meester gemaakt, naar Zwe-
den terugkeerde en tevens eenige personen
van beide seksen, onder anderen Flemminqs
gemalin, met zich voerde. De Zuid-Finnen,
die het, vermoedelijk om hunne nabuurschap
met Lijf- en Ehstland, altijd meer met Sieg-
mund hadden gehouden, vatten, na Karels
vertrek, de AArapenen op, en namen, onder
Stdlarma aanvoering, Abo wederom in. Toen
verklaarden de Finnen eenparig, dat zij zich
met de klagten der Zweden over Siegmunds
overtreding der Avetten niet konden bemoeijen,
en waagden het zelfs, den hertog zijne wille-
keurige stappen ernstig onder het oog te bren-

geft
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gen en hem dezelve stellig af te raden. Hier-
door ontvlamde Karels toorn op nieuw: hij
beschuldigde hen van hoog verraad en noemde
hen ondankbare muiters. Intusschen poogde
Stdlarm eene zoo groot mogelijke magt tot den
dienst des konings bij een te verzamelen: 3000
man werden ingescheept en bereikten gelukkig
de haven Gröneborg te Upland. Siegmund
stond echter met de zijnen nog steeds in het
zuidelijke Zweden, en verbeuzelde den tijd met
nuttelooze onderhandelingen. Vergeefs hoopten
zij op ondersteuning: het mangelde hen aan eene
bekwame aanvoering. In aller ijl werden nu
de uplandsche boeren opgeroepen, en snelden,
met eenige theologische hoogleeraren van Up-
sala, doodvijanden van den katholijken koning,
aan het hoofd, den Finnen te gemoet, die te-
gelijk aan den zeekant door de vloot van den
hertog aangevallen werden, en welken dus geene
andere redding overbleef, dan de vlugt: een ge-
deelte Averd onder Aland gevangen genomen;
de overigen bereikten de vaderlandsche kusten.

Eindelijk begon Siegmund in te zien, dat hij
tegen de eerzuchtige ontwerpen van zijnen oom
in Zweden niets kon uitregten: hij keerde der-
halve naar Polen terug, en kwam den 3o Octo-
ber 1598 te Dantzig, vanAAraarlnj eene nadruk-
kelijke proklamatie aan deEhsten en Finnen deed
uitgaan, hen vermanende hem getrouw teblijven

K. 4 en
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en den bevelen van den hertog Karel niet te
gehoorzamen, veel minder hem het land of de
steden over te geven; terAvijl hij hen , zoodra
hen eenig gevaar bedreigde, zijne dadelijke
hulp beloolde. Door het besluit van den rijks-
dag van den 24 Januarij isgg Averd Siegmund
van de regering ontzet: de Finnen en Ehsten
zouden, ingeval zij zich aan deze schikking
niet wilden ondenverpen, met geAveld daartoe
gedAVongen AA'orden, tot Avelk uiterste men dan
ook onverwijld de noodige maatregelen nam.
Karel brak met zijne krijgsmagt naar Finland
op , Averwaarts de koning slechts eenige Aveinige
manschappen ter versterking kon zenden. Eerst
zond de hertog verscheidene geestelijken voor-
uit, om Siegmunds leger lot muiterij aan te
stoken en afvallig te maken; doch hunne po-
gingen mislukten geheel en al. Intusschen was
het slot Castelholm, op Aland, door Karels
admiraal, Jochem Scheel, belegerd en inge-
nomen , en nu achtte de hertog 't doelmatig,
zijn leger te verdeden: de eene afdeeling land-
de bij Abo en belegerde het kasteel; met de
andere, die onder zijn eigen bevel stond, liep
hij de finlandsche bogt binnen, ten einde tus-

schen Wiborg en het nog in het \reld staande
vijandelijke krijgsheer aan land te kunnen ko-
men. De Finnen wierpen eene kleine bezet-
ting in het kasteel Abo } en trokken met hunne

hoofd-
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hoofdmagt naar Wiborg, AA-aar zij de hen be-
loofde versterking uit Polen verwachtten. Ka-
rel volgde hen op den voet en bevocht op
hen verscheidene belangrijke voordeden. Het
garnizoen van Abo werd tot de overgave ge-
sommeerd, en daar het die Avcigerde, Aver-

den verscheidene gevangenen onthoofd en hun-
ne hoofden op staken, digt bij den slotmuur,
ten toon gesteld. Dit gezigt versaagde de be-
zetting dermate, dat zij begeerde te onderhan-
delen. Zij gaf den burg over, en moest zich
de«harde voorwaarde laten Avel gevallen, den
hertog haar tot dusverre gehouden gedrag te

verantwoorden. Nu keerde Karel zijne Avape-
nen tegen Wiborg en sloot die stad plotse-
ling in. Volgens de toenmalige krijgskunst was
dezeplaats met uitgestrekte Averken versterkt, die
6000 tot 7000 verdedigers vorderden, ennogtans
bestond de bezetting slechts uit 1200 tot isoo
man; waarbij nog kwam, dat er Aveldra ernstige
oneenigheden tusschen de burgers en soldaten re-
zen , die ten gevolge hadden, dat de eerstgenoem-
den den hertog heimelijk de poorten openden ,
waarop de belegeraars, zonder dat de bezetting
zulks merkte, in de stad drongen. E.:n gedeelte
van 'skonings soldaten vlugtte op het kas teel: een
ander gedeelte naar Rusland: een zeer groot
aantal sneuvelde. Nu begon Karel den burg
te beschieten; en daar de bevelhebber oordeel-

K 5 de,
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de, dat hij dien, na het verlies van de
niet langer met eenige vrucht kon verdedigen,
sloot hij al spoedig een verdrag. De vreem-
delingen verkregen eenen vrijen aftogt, doch
de officieren en de aan de ZAveedsche kroon
onderworpene Finnen moesten de beslissing
van een regtsgeding, 't welk over hen stond
gehouden te worden, afwachten. Eene me-
nigte gevangenen, inzonderheid Finnen, werd
terstond gevonnisd en om het leven gebragt.
Alle de aanhangers van den koning deedKarel
door een bijzonder daartoe aangesteld bloedge-
regt vonnissen en woedde tegen hen met
eene afschuwelijke gruwzaamheid, die zich door
niets laat verontschuldigen, maar zijnen naam
naast die van de wreedste tirannen plaatst.
Op den rijksdag te Linköping, in het jaar
1600, werd verder besloten, dat zulke fin-
landsche edellieden, wier leven gespaard was,
het derde gedeelte van hunne erfgoederen en
alle hunne leenen zouden verliezen. De gees-
telijken, die Siegmunds partij getrokken had-
den, werden van hunne ambten vervallen ver-
klaard: hadden zij slechts Karels bevelen niet
vervuld, dan moesten zij voor iederen tienden
boer, die tot hunne gemeente behoorde, vijf
daalders boete betalen. Tot dit onderzoek naar
het gedrag der finlandsche geestelijkheid werd
door de zAA'eedsche priesterschap eene bijzondere

regt-
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regtbank aangesteld ; doch men bevond de aange-
klaagden volkomen onschuldig. De burgers en
onderbeambten moesten het derde gedeelte van
hunne gezamenlijke eigendommen, tot straf,
afstaan: de hertog bezette alle de ambten met
zijne dienaars en aanhangers; en de gestreng-
heid , waarmede hij de vrienden van zijne te-
genpartij vervolgde, verspreidde overal zulk
eenen schrik, dat niemand het Avaagde, zich
tegen hem en zijne overmagt te verzetten.

Gedurende den poolschen oorlog, die hoofd-
zakelijk in Lijfland gevoerd Averd, hieldK'irel
zich meermaals in Finland op. Bij zijn ver-
blijf te Abo, in den Avinter van 1602, sloot
hij eene overeenkomst met den finlandschen
adel, wiens privilegiën hij bekrachtigde. In 't
eerst wilde hij de belastingen en diensten van
denzelven aanmerkelijk vermeerderen; doch wijl
hij vermoedelijk den haat tegen zich geen ster-
ker voedsel wilde geven, zag hij aldra van zijne
eerste eischen af. Kort daarna stevende hij,
als de eerste van alle de ZAveedsche koningen ,
rondom de botnische bogt, naar Zweden terug.

De staatsomwentelingen, welke de dood van
den Czaar \Fedor Iwanowitsch 1598 in Rus-
land veroorzaakt had, beAvogen den koning
Karel zich ( 1609) in de russische aangelegen-
heden te mengen. De oorlog werd met eenen
geheel ongewonen voorspoed door de Zweden

on-
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ondernomen en vol gehouden. In alle de tot
dusverre tusschen Zweden en Rusland ge-»
voerde oorlogen was Finland steeds het of-
fer geweest; doch thans drongen de zweedsche
wapenen zegepralend over de vijandelijke gren-
zen , en zouden met een nog schitterender ge-
volg bekroond zijn geworden, indien het aantal
Zweden niet zoo gering Avare geweest, indien zij
ter regter tijd versterking ontvangen en geen
gebrek aan meest alle behoeften gehad hadden.

Op eene reis door het noorden van Finland
merkte Karel de voórdeelen op, wr elke het land ,
door het aanleggen van steden, zou kunnen
verkrijgen. In geheel Oesterbottn was niet
eene stad. Bij uitstek gunstig scheen hem de
ligging van het dorp Mustasaari [hat zwarte
eiland) , waar zich dan ook weldra, op zijne
aanmoediging, verscheidene burgers met der
woon nederzetten. In het jaar i605 gaf hij
het plaatsje wettige privilegiën, en noemde
het, naar zijn geslacht, FF'asa. Ter zelfder
tijd werd, nog meer naar het noorden, TJled-
borg, en, om de noordelijke grenzen beter te

versterken, in 1607 de vesting Cajanaborg
aangelegd; terwijl hij tevens de privilegiën van
de steden Ilelsingfors en Wiborg bekrachtigde.
Intusschen gebruikten de voogden nog steeds
allerhande listen en linksche treken, om, Avare

het mogelijk, hunne rekening en verantwoording
te
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te ontgaan: door geschenken wonnen zij de
kamerraden te Stockholm in hun belang; doch
Karel, die dit eindelijk ter ooren kwam, gaf
zijne misnoegdheid over dezen ongeoorlooflen
handel op eene scherpe en nadrukkelijke wijze
te kennen (*). — De vellen van losschen,

mar-

(*) Om den geest van dezen merkwaardigen man ,
en van die tijden nader te leeren kennen, zal ik hier
de vertaling van zijnen brief aan zijne kamerraden van
den 26 September 1607 zoo getrouw mogelijk mede-
deelen : „ IVij hebben, Hans Akeszoon en Nils Anders-„ zoon, uwen brief ontvangen, met en benevens eene„ memorie over de betaling van eenige weinige finiatd.„ sche voogden, die zich nu een, en sommigen twee jaren
„te Stockholm hebben opgehouden. Doch er was niet bij'„ gevoegd, hoe lang zij voogden geweest, hoe veel zij ons„ schuldig gebleven zijn, en voor welk jaar , en hoe veel„ voor ieder jaar. Voorts meldt gij ons nopens de ande-„ re voegden, dat zij nog naar hunke schrijvers wach.
„ten Ons dunkt, dat het eenmaal tijd wordt, dat die

~ schrijvers komen opdr.gen; immers hebben die voogden

~ gedurende een of twee jaren, tijds genoeg gehad, om„ hunne schrijvers bij zich te ontbieden. Doch, offchoon„ wij niet een-, maar meermaal provoosten, couriers,„ trawanten en knechten naar Finland gezonden heh~„ ben , zijn wij echter niet in staatgeweest, eenen enkelen

~ hier naar toe te krijgen: integendeel zijn er nog„ vele, zoo wel schrijvers, als voogden, in Finland,„ die onze brieven niet meer, dan eenen voetveeg,„ achten. Komen zij al eens herwaarts, dan wor.„ den hunne rekeningen zoodanig onderzocht en naqezien„ (wijl zien toch voor vertellen gaat),dat, wanneer
.•» gij'
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marders, zwarte en kruisvossen, welke de
boeren vingen, mogten zij niet aan kooplieden

ver-

» gij, die mijne kamerraden, en tevens knmersecretarhsen„ zijt, dien verwarden boeleens overkijkt, zij ons, bij slot„ van alles, volsfekt niets schuldig zijn. Doch wanneer„ wij er ons eens toe zetten, en ons de moeite getroosten„ willen, om uit onze eigene oogen te zien, dan blijkt„ het aldra zonneklaar, dat wij eenige duizend daalders„ van hen te vorderen hebben Fn deiniettcgeKstaar.de

~ durft gij KOg voor dat dievenpak sch-ijven, V welk ons„ voor dat, 't genen het van onze ondeida en gestolen„ heef', s/echts een<ge brokken toewerpt: gij, die zoo ruim„ door ons betaala wordt, laat u tot handlangers van
„die schurken gebruiken! Maar gij moet weten, dat„ ons geduld ten einde is: wij hegeeren geene aal/noesen:„ wij begeeren hetgeen ons wettig toekomt, en wel tot den„ taaisten penning toe: en vaart gij voort met op deze„ wijze dief en diefjesmaat te spelrn, dan kunt gij allen„ naar den duivel hopen. Weest er dus op bedacht,„ ons ten spoedigste uwe rekeningen toe te zenden, en er

~ naauwkeurig bij op te geven, in hoe verre zij betaald„ zijn, wat ons ontstolen is, en hoe veel ieder jaar.„ Wilt gij niet beter zorgen voor hetgeen wij u toever-„ trouwd hebben, en durft gij uwen man niet staan , dan„ is het zaak, datgij uwe ambten nederlegt; want zulke„ knapen kunnen wij gereedelijk ontberen. Kortom, wij„ bevelen u, ons eene naamlijst te bezorgen, hoe vele„ vtogden er nog, behalve de booswichtenEikil Matszoon ,„ en hoe die overige dieven f eten mogen, zijn , die mij„ 200 goddeloos bedriegen en bestele*; want wij zullen„ zoo duchtig met hen afrekenen, dat de galg hen voor„ altijd kwitantie zalgeven. En bijaldien het megt ge-,, beuren, dat een, '/ zij voogd of schrijver, ons onU
, snapt%
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verhandelen; wijl de koning ze voor zich zel-
yen bedongen had (*). Zijne onderneming, om

de

„ snapt, eer zij alle hunne rekeningen behoorlijk gedaan
„ hebben, en die door ons nagezien zijn (wiilwijtoch be-
„ speuren, dat er niemand is, die hunne rekeningen van
„ het begin tot het einde, zoo tang zij voogden geweeest
„ zijn , wil onderzoeken) , kunt gij er staat op maken, ons
„ te betalen, wat wij van hen te vorderen en wat zij óns
„ ontstolen hebben: dit verzekeren wij uin allen ernst.

„ Ook moet gij weten, dat wij zulke laffe kamerraden,
„ die vleijerij voor boter nemen, niet begeeren. Immers
„ kunt gij, gelijk in het Evangelie staat, God en den
„ Mammon niet te gelijk dienen; en hoe zult gij ons dan
„ getrouw dienen, wanneer gij gaven en geschenken aan-

„ neemt, en eenen verachtelijk™ hoop schurkachtige voog-

„ den pluimstrijkt, zoo als bij de kamer maar al te

'„ zeer in gebruik is geweest: want gij ontziet u niet,
„ zilveren lepels, paarden, ossen, koeijen en geschenken
„ van tien, twintig, tot honderd daalders aan te nemen,
„ en daarvoor door de vingerente zien, zoodikwijlsde voog*

„ den en schrijvers alsraven stelen, en ons endekroon voor

„ vele duizend daalders bedriegen. Gij moet weten, dat,
„ wanneer een voogdeenekwitantie beven de ioco daalders
„ heeft ontvangen, wij dadelijk zullen onderzoeken, welke
„ uitgaven hij daarvoor heeft gehad. Nog eens, wij be-
„ velen u ernstig en nadrukkelijk, aan al die schurke-
„ rijen een einde te maken; want wij verkiezen ons niet
„ langer voor den zot te laten houden. Rigt u hier-
„ naar!" — Uplysningar i svenska historiën, (Stockholm
1768). ///. 5. I—7.

(*) Een gedeelte van hunne lasten moesten deboe-'
ren in allerlei pelterijen opbrengen. Karel stelde een
tarief |vast,.volgens 't welk de prijzen der verschei-

de-
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de Finnen naar Zweden over te brengen en
hen daar met der woon neder te zetten, was
voor de provintie, wier bevolking door zoo
vele ongunstige omstandigheden aanmerkelijk
geleden had, geen zeer voordeelige maatre-
gel: zijn eigenlijk oogmerk was, de woeste,
met bosschen en moerassen bezette landstreken
in Zweden door lieden te laten bebouwen,
die met dergelijke bearbeiding volkomen bekend
waren (*).

V.
dene vellen en huiden, met betrekking tot elkander,
bepaald waren. In de woeste streken van Oesterbottn
wilde hij eenige Lappen, die een nomadisch leven
leidden, en zich met de vischvangsk en rendieren-
fokkerij geneerden, met der woon nederzetten, ten
einde zij den laatstgenoemden tak van bestaan ook de
Finnen zouden leeren (Dalin , IV. B. 2. S. 447.) In
het jaar 1602 werd het zweedsche wetboek door Tho-
vias Ljung, pastoor te Kalajoki, in het fiulandsch ver-
taald: acht jaren daarna werd die vertaling den ko-
ning aangeboden, en door de bemoeijingen van den
hoi kanselier Nicolaus Chesnocephorus met den druk een
begin gemaakt, die echter met den dood des konings
ophield. Slechts de titel, Karels voorrede en K, Chris-
tophus goedkeuring werden 1610 te Stockholm in folio
afgedrukt. Den gansenen titel vindt men in Stjern-
vianni Biblioth Sveogothica S. 7. ». FI.

(*) Om alles, wat den Finnen betreft, mede te dee-
len, heb ik achter dit werk, bij wijze van een aan-
hangsel, iets over de finlandsche kolonisten gevoegd,
die zich in Zweden en Noorwegen met der Avoon heb-
ben nedergezet.
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V.

Finland onder Gustaaf Adolf.
Met hoe veel roems de zweedsche wapenen

zich ook in Rusland overdekten, was nogtans
het rijk door de ongemeen ZAvare oorlogskos-
ten ten sterkste uitgeput. Het mangelde der
regering aan alle middelen, om geld en krijgs-
behoeften te verschaffen. Finland, 't Avelk
toenmaals, behalve Aland, dat zijn eigen
gouvernement had, in vijf stadhouderschappen,

, Wiborg, Tawastehus, Nyslott en Ca-
janaborg verdeeld was, lag het naaste aan het
oorlogstooneel: vandaar zou Jakob Delagar-
die, die de schitterendste vorderingen maakte,
ondersteund worden; doch men kon slechts
eene zeer geringe som gelds bijeen krijgen.
Ook in het vreesselijke gebrek, 't welk in
Lijfland ■ heerschte, zou door Finland Avor-

den voorzien; doch de stadhouder te Slbo en
zijne beambten verklaarden, dat het land vol-
strekt niet in staat Avas, om de gevraagde be-
hoeften te leveren. Eindelijk zonden de zweed-
sche rijksraden, die de huldiging van de fin-
landsche stenden zouden ontvangen, 800 ton-
nen koren uit tlelsingfors naar Narwa, en

L de
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der ruiterij werd hare achterstallige soldij uit
de kroonsinkomsten van Finland toegezegd.
De bevelhebber van Wiborg vorderde verster-
king; Arijl de daartoe aangeAvezene provintie
Sawolax aan officieren en andere beambten
verleend was. Ja, de nood was zoo dringend,
dat men zelfs de couriers niet tot aan de plaats
van hunne bestemming genoegzaam van reis-
geld kon voorzien. Daarenboven Averd Fin-
land door eenen nieuwen oorlog bedreigd. Na
Karels dood oordeelde Siegmund, zijne aan-
spraak op Zweden gemakkelijker te zullen
kunnen doorzetten; doch de onderhandelingen
daarover liepen op niet uit. Nu besloot hij,
terwijl Zweden met Denemarken in oorlog
Was gewikkeld, eenen aanval tegen Finland
te beproeven, om welken voor te bereiden,
hij allerhande oproerige schriften tegen Gustaaf
uAdolf deed uitstrooijen, die thans zijns vaders
troon bestegen had en steeds meer en meer
aller harten Avon. Van den ZAveedschen kant
werden intusschen alle mogelijke maatregelen
tot verdediging genomen. Het krijgsvolk, 't
Welk zich gedeeltelijk aan den dienst onttrok-
ken had, werd opgeroepen, en de rijksraad
beval, dat hij , die oproerige schriften ver-
spreidde, dadelijk gevangen naar Stockholm
zou gezonden Avorden. De jonge koning, die,
van het eerste oogenblik, AAraarin hij zijne

staat-
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staatkundige loopbaan intrad, gaarne uit zijne
eigene oogen zag, Avas voornemens , zich zelf
naar Finland te begeAren, om de middelen ter
verdediging van die provintie behoorlijk te

regelen; doch de oorlog met de Deenen be-
lette het hem. Hij zond er derhalve de rijks-
raden Nils B/elke en Nils Liljeh'ók heen, om
de huldiging der finlandsche stenden te ont-
vangen.

Finlands toenmalige toestand was ten hoog-
ste beklagenswaardig: eene voorname oorzaak
van denzelven waren de groote beleeningen,
Avaartoe de regering zich door den nood ge-
drongen had gezien. Bij hunne terugkomst
verklaarden de rijksraden, dat de kroon weinig
of niets had overgehouden, en dat de vele,
aan haar ontvreemde goederen de drukkendste
last van het land uitmaakten. Onder de eige-
naars, die meestal edellieden AA-aren, ontston-
den van tijd tot tijd zekere begrippen nopens
hunne regten, die met de zweedsche staatsger
steldheid geenszins overeenstemden. Zij waag-
den aanmatigingen, die de finlandsche boeren
met hetzelfde lot bedreigden, waaronder hunne
ongelukkige landgenooten in het zuiden van de
finlandsche bogt zuchtten: alleen aan den geest
van vrijheid, die in de ZAveedsche Avetten ademt,'
en aan den edelen en vasten wil van onsterfelijke
koningen hebben zij het Ie danken, dat zij dat

L a lot
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lot nog gelukkig ontgingen. Infusschen poogde
de adel zijne magt en gezag over den boeren-
stand van dag tot dag meer uit te breiden: de
edellieden pleegden lijflandsche tuchtigingen aan
hunne boeren en schouten, die geene paarden
gereed hadden , wanneer de jonker nu en dan
een toertje verkoos te doen: ja, zoo dikwerf
hun Avoeste lust hen aandreef, veroorloofden
zij zich tegen die Aveerlooze en onschuldige men-
sehen iedere grmvzaamheid. Boven anderen
onderscheidde zich in onmenschelijkheid tegen
zijne onderhoorigen een zekere graaf Sten
Leyonhufwad , te Zijne woeste en
eigendunkelijke handelwijze kende geene palen:
zelfs de koninklijke voogden en beambten wa-
ren voor zijne mishandelingen niet veilig: nog
veel minder spaarde hij zijne eigene boeren,
maar kAvelde hen door de onregtmatigste
eischen, en perste hen allerlei onAvettige be-
lastingen af. Onophoudelijk Averden er klagten
tegen hem bij den koning ingebragt, die hem
echter — zoo zeer wenschte de edele held,
door zachtheid en verschooning de herinnering
aan zijns vaders strengheid uit te wisscben! —
slechts ernstig over zijne gedragingen onder-
hield, en hem ried, voortaan de Avetten te eer-
biedigen. Schonk de koning eenen edelman eene
hoeve, dan zoog deze de boeren zoo lang uit,
tot zij volstrekt niets meer overig hadden; en

Avas
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was tevens onbeschaamd genoeg, om voor zulk
een , door hem zdven bedorven goed, Avedcr een
ander te eischen, waarmede hij het even zoo
schandelijk maakte. Menige edellieden dAvon-
gen, op zijn echt ehstlandsch, hunne boeren,
de landerijen te bebouwen, die door hunne
eigenaars verlaten waren, en verdubbelden al-
zoo de lasten van dezelven. Ook begeerden
zij, dat de boeren hen de voortbrengselen van
hunne landen, Avelke zij hen schuldig Avaren,
juist op dien tijd, dat zij den hoogsten prijs
golden , in baar geld zouden betalen. In ver-
scheidene provintien, bij voorbeeld, in Oester-
bottn, knevelden de stadhouders de boeren en
legden hen veel meer belastingen op, dan de
Avet vorderde. Het allermeeste leed het land-
schap door het baldadige krijgsvolk: onder an-
deren klaagde de stadhouder van Wiborg y dat
de soldaten in zijne provinLie deerlijk huisge-
houden en bijna alles geroofd en uitgeplunderd
hadden, De Areldheer Jesper Mattszoon schil-
derde het gedrag van de koninklijke lijfwacht
met de zwartste kleuren af. Willekeurig schre-
ven de officieren brandschattingen uit, en Ava-

ren inzonderheid aan de gewelddadigheden schul-
dig, Avelke hunne soldaten ongestraft pleegden.
Onder allerlei voonvendsels eischten zij niet
alleen mondbehoeften en bier, maar ook geld,

Ïj 3 klee-
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kleederen enz. (*). Natuurlijk namen de boe-
ren , zoo dikAverf zij slechts konden, hierover
wraak, en maakten gebruik van het regt van
Wedervergelding: menige soldaat werd door hen
gruwzaam vermoord, en meermaals barstte
hunne vertwijfeling in binnenlandsche onlusten
uit(**). Zelfs vele, door deze schandelijke voor-:
beelden verleide en aangemoedigde, priesters
drukten hunne boeren insgelijks, verhoogden de
tienden en vermeerderden op allerhande wijzen
de belastingen, welke'zij slechts konden heffen;

Daarenboven viel de verpligting, om de reizi-
gers kosteloos van paarden te voorzien, en
alle, die in den dienst der kroon reisden, vrijo
Vertering te geven, den landlieden ten uiterste
lastig: de herbergen, welke men van tijd tot
tijd had willen aanleggen , waren niet tot stand
gekomen: zeer vele ambtelooEe personen gaven
zich voor koninklijke beambten uit, en de boe-
ren konden de echtheid van hunne verzekering
niet zoo spoedig onderzoeken. Bij deze druk-
kende bezAAraren , Avelke de tijd en de gebrekkige
staatsgesteldheid medebragten, kwamen nog an-
dere phijsieke rampen. In 1615 verwoestte de
hagel bijna in geheelFinland den veel belovenden

C*) Halknberg Svea Rikcs-Historia under k, Gustaf
Ad:li>h. lir. s. 493, volgg.

(**) Abo .Ti.ii.i/ig.?r, 178Ï. S. 19,

oogst,
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oogst, en stelde de landlieden volstrekt buiten
staat, om hunne lasten op te brengen. Vele
boeren dAvaalden als bedelaars rond : andere ver-
lieten huis en hof, en zetten zich, om de ellen-
de, Avaaraan zij in hun vaderland bloot gesteld
waren, te ontgaan, met der woon in Rusland
of Lijfl.tnd neder. Den stadhouders en kroon-
beambten werd echter bevolen , die verhuizin-
gen met geAveld te beletten; wijl Finland daar-
door met eene gansche ontvolking bedreigd
Averd. Intusschen poogde de regering, zoo veel
zij kon, de ingeslopene misbruiken te herstelr
len; doch niet altijd Avas. zij vermogend genoeg,
om harer verordeningen deswegens den zoo
noodigen klem en nadruk bij te zetten. Eene
groote menigte leenen Averd ingetrokken: het
zou niet vergund zijn, dat de bezitters derzeï-
ven hunne boeren van alle belastingen vrij
spraken: de bewilligingen van erf- of leengoe-
deren zouden niet ophouden; doch, Avilden de
eigenaars zich niet met eene jaarlijksche rente,
of zekere bepaalde leendiensten vergenoegen,
dan zou de stadhouder geregtigd zijn, om hunne
goederen geheel aan zich te trekken (*). In het
jaar 1613 Averd hen ten strengste verboden, den
boeren eenig geweld aan te doen, en den stad-
houders en voogden tevens bevolen, daarop

(•) Hallenberg 11. S. 545.
naauw-
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naauwkeurig acht te geven. Ontdekten zij eene
verwoeste hoeve, Avelke de bruiker, 't zij door
onvermogen, of door toedoen van den eige-
naar , die haar zelf wilde bebouwen, verlaten
had, dan moesten zij zulk eene hoeve dadelijk
met eenen anderen boer bezetten, en dien in 't
eerst eenige vrijheden vergunnen. Ook zou zulk
een boer niet gedwongen worden , om de voort-
brengselen , welke hij als schatting moest op
brengen, over de grenzen van den regtsban,
Avaarin hij woonde, of naar de woonplaats
van zijnen landheer, te vervoeren.

Na den vrede met Denemarken te Kn'dryd,
Avelken Gustaaf Adolf niet zonder groote op-
offeringen verwierf, kon de russisch-poolsche
oorlog met meerder nadruk voortgezet wor-
den , waartoe de koning dan ook alle noodige
maatregelen nam. Zijn jongste broeder, de
hertog Karel Philip , die tot Czaar van Rus-
land Avas bestemd, zou eindelijk het land, 't
welk hem bereids gedeeltelijk gehuldigd had,
met zijne tegenwoordigheid Arereeren. Te dien
einde beval de koning den stadhouders van Abo
en Wiborg, uit hunne provintien zooveel le-
vensmiddelen bijeen te brengen, als tot het on-
derhoud van den prins , van zijn gevolg en van de
zich te FFiborg bevindende russische gezanten
noodig zou zijn: ook de finlandsche adel Averd
uitgenöodigd, om zich ,bij 's hertogs aankomst

ge-«
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gereed te houden, hem op eene Avaardige wij-
ze te ontvangen. Karel Philip kwam te FPi-
borg, doch de gezindheid der Russen had zich
geheel veranderd: Michael Fedorowitsch Ro-
manow was tot Czaar verkozen. Nu ont-
stond er AAreldra een verschrikkelijke oorlog.
Intusschen wilde de koning zich in persoon
naar Finland begeven, om nabij het tooneel
der onderhandelingen te zijn, en de redenen
der vele klagten, die er aanhoudend over den
treurigen toestand dier provintie bij hem inge-
bragt Averden, zoo veel mogelijk uit den weg
te ruimen; doch zijne reis, Avaartoe reeds alle
toebereidselen gemaakt waren, moest Avegens

verscheidene verhinderingen geheel achterblij-
ven. De rijksdag te Orebro (1.614) werd zoo
plotseling uitgeschreven, dat de gevolmagligden
uit Finland niet eenmaal konden ontboden wor-
den : men benoemde derhalve eenige personen,
die het besluit van dien rijksdag daar bekend
maken en de onderteekening der finlandsche
stenden bewerken zouden. Nadat deze rijks-
vergadering geëindigd Avas, bragt Gustaaf
Adolf eindelijk zijn reeds zoo lang gekoesterd
plan ten uitvoer, en reisde langs het noorden
naar Finland. Daar hij echter onder AA reg ver-
nam , dat hij te volstrekt niets zou
kunnen uitrigten , begaf hij zich naar Abo,
waar hij zich drie weken ophield en de vele

L 5 mis-
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misbruiken afschafte, die van tijd tot tijd in
het imvendige bestuur der provintie ingeslopen
waren. Terwijl hij op eenen zekeren avond
aan tafel zat, ontstond er plotseling een hevi-
ge brand, die het kasteel geheel in assche leg-
de. — Overtuigd, dat hij alleen door de Ava-

penen op eene gelukkige uitkomst kon hopen,
begon hij zich ernstig ten oorlog toe te rus-
ten, en begaf zich vervolgens naar Narwa,
waar de vijandelijkheden eenen aanvang namen.
Enkele russische benden deden strooptogten in
Oesterbottn en Carelien, doch Averden door
de ZAveden aldra teruggedreven. Op het meer
JLadoga hadden de beide partijen reeds een

aantal vaartuigen, welke zij tot hare
krijgsontwerpen bezigden. De koning zag zich
tot den terugtogt naar Zweden genoodzaakt,
en intusschen Averden er op nieuw onderhan-
delingen aangeknoopt. In Junij i6is begaf hij
zich andermaals over Narwa naar zijn leger in
Rusland. DikAverf werden de onderhandelingen
afgebroken , maar steeds weder aangevangen : ge-
durende dezelve vertrok Gustaaf, in Januarij
1616, naar FVïborg , en riep de finlandsche sten-
den tot eenen bijzonderen rijksdag te Helsing-
fors bijeen : men noodigde daartoe alle vohvas-
sene edellieden, den bisschop en Uree stifts-
heeren, vervolgens alle de ritmeesters en ka-
piteinen, ieder met twee gemeene ruiters en

sol-
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soldaten, uit iedere stad den burgemeester met
een' van den raad en van de burgerij, en ein-
delijk uit ieder kerspel twee boeren. Tot het
onderhoud van deze talrijke vergadering had
men over het geheele land eene buitengeAvone
belasting uitgeschreven. Den 22 Januari]
opende de koning de beraadslagingen met de
Volgende aanspraak, waarin hij het volk den
Waren toestand der zaken onbewimpeld open-
legde (*). — ~ Edele , welgeborene , hoog ge-,, geachte, hoog geleerde , wijze , eerlijke en

~ gelrouwe heerenj — Gedurende de vier

~ jaren, in welke de Voorzienigheid mij

~ de regering van dit koningrijk heeft toe-,, vertrouwd, heb ik dikwerfgelegenheidge-,, zocht , om de gesteldheid van dit land en

~ uwer aller omstandigheden en betrekkin-
•> gen van naderbij te leeren kennen, ten

~ einde in staat te zijn gesteld, al, wat tot

~ uwe welvaart zou kunnen strekken, zoo-,, danig te verordenen en te regelen, dat

~ gij , onder mijn bestuur, zoo veel de tegen-„ woor-

(*) Deze, door 'skonings eigene hand geschrevene
aanspraak, wordt nog heden in de rijksarchieven te
Stockholm bewaard. Zij is, zoo als alles, wat hij zeide
en schreef, vol kracht, duidelijkheid en koninklijke
waardigheid. Gedrukt is zij te vinden in J. Wide-
kindi, k. (Sust. Adolfs historia, Stockh, 1692, p. 328-335.
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~ woordïge ongunstige tijden zulks vergun-„ nen , in het genot van doelmatige wetten
„ gelukkigzoudt leven, en ik zelf, naar eisch„ van mijnen moeijelijken post, uwe klagten„ en bezwaren hooren en derzelver aanlei-„ dende oorzaken, naar mijn beste vermogen ,
„ uit den weg zou kunnen ruimen. Maar ,„ mijne brave heeren, hoe gaarne ik dit
„ ook gedaan hadde , hoe welmeenend ik„ dit ook ter harte hebbe genomen, ben ik

~ echter door de vele lasten en zorgen,„ die den oorlog "altijd vergezellen, 'tot„ op dezen tijd daarin verhinderd gewor-„ den. Ik wilde dus deze gelegenheid niet
„ laten voorbijgaan, maar heb u allen hier„ zaamgeroepen, om met u niet alleen de„ wezenlijke belangen van dit land te over-
„ wegen , maar ook nog eenige anderepun-
„ ten te verhandelen, die onmiddellijk het„ gansche rijk, het welzijn, den toestand„ en den bloei van ons' lieve vaderland be-„ trejfen. Hartelijk dank ik u, dat gij u ,„ gelijk het braven, gehoorzamen onder-
„ danen betaamt, hier zoo bereidwillig hebt„ laten vinden ƒ

~ Gij zult u nog wel herinneren, mijne„ waarde heeren, hoe koning Siegmund van
5, Polen, tijdens hij, uit kracht van zijn„ erfregt, hier in ons lieve vaderland tot„ de
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„de koninklijke waardigheid geraakte,
„ reeds terstond bij den aanvang zijner re-
„ gering, en vervolgens aanhoudend, zoo

~ lang hij daartoe in staat was, ons van

~ de zuivere en ware apostolische leer heeft
~ pogen af te trekken, en met de grove„ dwalingen en valsche begrippen van het

~ pausdom te ve "blinden. Om dat schande*

~ lijk doel te bereiken, bezigde hij beurte-,, lings list en geweld, en toen de nu

~ zalige koning Karel, mijn geliefde, hoog

~ geëerde, dierbare vader, loffelijker ge-,, dachtenis! met vele andere welgezinde

~ christenen, weldenkende Zweden en bra-,, ven, het vaderland minnende mannen,

~ zich ijverig bemoeide, om dat verderfelijk„ oogmerk tegen te werken, nam hij vreem-
„ de volken in zijnen dienst, bragt hen in

~ het rijk, in zijn vaderland, ruide de in-,, woners tot eenen burgeroorlog tegen elkan-
,, der op, en vervolgde mijnen vader en u„ zoo lang, tot de uiterste nood u dwong,

~ de wapenen, toteene regtmatige verdedi-„ ging, tegen hem op te vatten, waardoor„ zijn en zijner aanhangers voorgenomen

~ aanslag isgß bij Linkóping ge/nel ver-,, ij deld, en zijne en hunne meineedigheid„ tegen God en het vaderland gewroken en„ gestraft werd. Sinls dien tijd verliet
» hijy
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„ hij , in weerwil van zijne plegtige belof-„ te , om het misnoegen zijner onderdanen

~ te ontwijken, liet geschokte en verwarde„ rijk, en stortte daardoor niet alleen me-„ nigen braven man in het ongeluk , maar

~ bragt ook den staat zelven op den rand

~ van zijnen onherstelbaren ondergang. Of-„ schoon toen mijn vader en de stenden re—

~ den genoeg hadden , om hem van de re—„ geringteontzetten, hebben zj hsrn dezelve„ echter op onderscheidene rijksdagen en za-„ menkomsten eerst aangeboden; doch door„ hem is sedert niets , dan oorlog en vijan-,, delijkheden , tegen dit koningrijk onderno-,, men, en hierdoor zijn eindelijk de gezw„ menlijke rijksstenden bewogen , den ko-,, ning Siegmund van zijn erfregt op ons„ vaderland en deszelfs regering vervallen
*„ te verklaren. Zij hebben dus de oude„ erfopvolging veranderd en haar op mijnen

~ vader overgebragt, gelijk de Nordköpin-„ ger en andere besluiten, even als de door„ het rijk uitgevaardigde renuntiatien , tot„ welker vernietiging koning Siegmund zich„ sinds dien tijd, deels door list , deels door„ geweld, alle mogelijke moeite had gege-„ ven, wijdloopiger inhouden en uitwijzen.„ Om voorts zijne andere ontwerpen des te„ beter te doen gelukken, heeft hij van toen

» of
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,', af niet alleen door binnenlandsche oorlo—

~ gen, maar ook door eene menigte logen-„ achlige geschriften den tegenwoordigen„ staat van het rijk pogen te ondermijnen ,„ gelijk hij ook in vorige tijden met den
„ oorlog in Lijfland in verscheidene opene

~ brieven en bevelen getoond heeft, welke
„ hij herwaarts zond, en hier deed ver-,. spreiden, en waarin hij niet alleen mijnen
'
}, vader en mij, maar ook alle de rijkssten-„ den door valsche beschuldigingen eerroo-„ vend lasterde, en onze en hunne daden

~ en lofwaardige handelingen bij Zwedens

~ onderdanen en de gansche wereld in een„ allerhatelijkst daglicht poogde te stellen.

~ Herhaalde malen heb ik mij schriftelijk

~ tot een minzaam vergelijk aangebodenj

~ opdat aan den langdurigen , bloeddorstigen

~ oorlog eens een einde zoude gemaakt wor—

~ den , hinden en volken den zegenrijken

~ vrede zouden smaken, en de tcdlooze ram-,, pen , welke de krijg met zich voert, een—„ maal ophouden mogten. Doch hij heeft„ mij met loutere, niets ter zake doende

~ woorden, en die eigenlijk meer tot ver-„ wijdering, dan tot bevrediging, strekten,„ telkens koeltjes geantwoord. Voorts heeft~ hij, met verachting van den wapenstil-,, stand, die in het laatst verhopen jaar„ tus—
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„ tusschen de zweedsche en poolsche kom-,, missarissen gesloten werd, nog bevelen en
„ schotschriften in ons rijk gezonden, met„ het lage oogmerk , om u van uwe vredelie-„ vende pligten, tot welke gij uin uw voor-,, gemeld besluit aan mijnen vader en mij„ verbonden hadt , afvallig te maken, en„ oneenigheid, tweedragt, ja, indien het

~ mogelijk ware, eenen binnenlandschen oor-„ Jog te verwekken. Voor deze zijne ge-„ vaarlijke aanslagen acht ik het noodig, u

~ welmeenend te waarschouwen : hij vleit u
„ met honigzoete woorden, beklaagt uwen„ toestand, uwe omstandigheden , en beijvert„ zich tevens, om die nog te verergeren,

~ In zijne zwellende proklamatien geeft hij,
'„ ja, zijn innig leedwezen te kennen, dat„ gij en uwe naburen en de omliggende

~ koningrijken in oorlog zijt geraakt; doch

~ hij voegt er niet bij, dat hij u gaarne

~ meineedig maken en, langs dien weg, tot

~ tweedragt aanstoken wil: ook weet hij

~ meesterlijk te verzwijgen, wie de eigen—

~ lijke oorzaak is, dat wij met onze nabu-
,, ren, de Russen, oorlog moeten voeren.„ Kortom, hij poogt, waar het hem slechts

~ mogelijk is, de harten mijner onderda-„ nen van mij af te trekken, en aldus nog

~ meer rampen te weeg te brengen; waarom„ ik
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ï, ik u nogmaals vermaan, u voor zulke ge~

~ schriften te wachten, en ook uwe nabu-»

~ ren, land- en stadgenooten voor dezelve
~te waarschouwen; opdat geen uwer er
„ door misleid en verschalkt worde. Om„ u echter de listige trekken van koning„ Siegmund, welke hij altijd gebezigd, en„ waardoor hij landen en koninkrijken verr-,, woest en zoo veel bloeds vergoten heeft,

~ duidelijker te doen begrijpen, zal ik u

~ kortelijk verhalen, hoe hij niet alleen het
„ ontwerp voedde, om door den oorlog,

~ dien hij met Rusland voerde, ons vader-,, land onder zijn dwangjuk te brengen j„ maar hoe hij ook, naast de straf voor onze

~ zonden ,de voornaamste oorzaak is, dat wij„ in den tegenwoordigen russischen oorlog„ geraakt zijn, en door welk eenen schoo-
,, nen glimp hij de Russen bedrogen heeft:„ waaruit gij alsdan zijn eigenlijk doel lig-,, telijk zult kunnen ontraadselen. Het is

~ genoegzaam bekend, dat, toen de wapenen„ des konings van Polen in Lij/land niets

~ tegen de Zweden konden uitrigten , en hij

~ met zijnen aanhang en dien van den pau-
„ selijken legaat de wijze, om zich van mij-„ nen vader en het land meester te maken,„ bijna onuitvoerlijk vond, zij een ander„ middel verzonnen, om , gelijk men zegt,

M ~ twee
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,, twee vliegen in éênen klap te treffen;„ want zij hadden gelegenheid, om door

~ allerlei valsche geruchten binnenlandsche

~ onlusten in Rusland te stichten, en atht-,, ten het niet moeijelijk, gedurende dezel-,, ve, den een' of ander' van hunnepartij op„ den troon te helpen , of wel het gansche„ land aan zich te onderwerpen. In Rus-„ land heerschte i605 Boritz Fedorowilsch„ Gudenow, een man van eene geringe ge-„ boorte. Hij was de schoonbroeder van

~ den Czaar Feder Iwanowitsch, en in 't

~ eerst diens stalmeester. Doch sedert hij„ de schoonbroeder van den gedachten Czaar„ werd, benoemde deze hem (wijl hij zelf„ een weinig beteekenend mensch was) tot

~ voorstander van het gansche land , waar-,, door hij in staat werd gesteld, het volk

~ op zijne zijde te trekken, en ziende, dat

~ Fedor geene kinderen bij zijne gemalin„ verwekte, allerhande lage middelen te

~ beramen, om zich van het rijk meester te
„ maken, ten welken einde hij Iwan Wa'„ siljewitsch's jongsten zoon, Fedor Iwano-„ witsch's broeder, Dimetri , die zijnen„ schandelijken oogmerken in den weg stond,

~ moorddadig deed ombrengen. Toen nu„ de grootvorst, Fedor Iwanowitsch, zon-„ der erfgenamen ontslapen was, drong het
» 8«r-



de FINNEN.
179

J, gemeene volk er op aan, dat de genoem-„ de Boritz, die hen, naar hun oordeel, in„ vorige tijden vrij wel geregeerd had,

~ grootvorst zou worden. Ook had deze

~ duisterling in zijnen post als rijksvoor-,, stander zulk een aanzien en gezag ver-
,, worven, dat de voornaamste mannen uit„ den adel, die, volgens hunne geboorte, de

~ naaste tot de regering waren, het volk
„ niet durfden tegenspreken, maar, hoezeer
„ gedwongen, den, ..schijn moesten aanne-,, men , als of zij zelve dien Boritz tot„ grootvorst wenschten 0 die gedurende de

~ tien jaren , in welke hij Rusland bestuur—„ de, den haat der rijksgrooten op zich ge-„ laden had. Toen nu de koning van Po-,, len zag, hoe algemeen hij gehaat werd,„ oordeelde hij het wel der moeite waardig,„ te beproeven, of men niet het een of an-,, der middel konde verzinnen , om oproer en

~ binnenlandsche twisten in dat rijk te doen
~, ontstaan; ofschoon hij vijfjaren te voren

~ met dien Boritz een traktaat van vrede
„en vriendschap had gesloten. Om dat„ doel te bereiken, spoorde hij eenen ver-,, loopen russischen monnik op, van een zeer„ gering en armoedig geslacht, Otrapior

~ genaamd, en wiens doopnaam eigenlijk„ Griska was. Deze monnik scheen den ko-
M 2 „ ning
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~ ning tot de uitvoering van zijn ontwerp

~ boven anderen 't meest geschikt te zijn;

~ want hij was een listige karel en een booze

~ toovenaarenduivelsbanner. Hij liet derhal—
„ ve een gerucht verspreiden , dat die monnik„ de ware en eenige Dimetri, Iwan FVa-
„ siljewitsch's jongste zoon was, strooide in„ Rusland, volgenszijne oude en, gedurende„ den laatsten zomer, ook hier in praktijk

~ gebragte gewoonte, eene menigte prokla-„ matien en patenten onder diens gewaan-
,, den Dimetri's naam uit, en gaf voor, dat

~ de ware Dimetri niet omgebragt was,„ maar dat zij, die daartoe bevel hadden„ ontvangen, hem in een klooster verborgen„ hadden, waar men hem tot dusverre had„ opgevoed. Nadat hij tot rijpere jaren„ was gekomen, had hij zich naar Litthauen
„ begeven, om de tirannij van Boritz te

~ ontwijken: hij ried hen derhalve ernstig,„ van dien Boritz af te vallen, en dezen„ hunnen regtmatigen heer aan te kleveni„ Daarenboven overreedde de koning ooi„ den FVaiwode van Sendomir, om hem,

~ als uit eigene beweging, met eenige dui-,, zend man bij te staan, hetgeen die ge-„ reedelijk deed. En nu trok die monnik,„ onder den naam Dimetri, met dat krijgs".

~ volk op en bezette eenige Russische steden,„ dis
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55 die zich door den koning van Polen en
„ zijne logenachtige uitstrooisels al te ligt-4„ geloovig lieten misleiden. In 't eerst bo-„ den de Russen, ten volle overtuigd, dat
„ het loutere bedriegerij was, wel eenigen„ wederstand, zoodat de koning zich ge-„ noodzaakt zag, zijnen monnik met een

~ grooter aantal troepen te ondersteunen;„ doch ieder was de regering van Boritz

~ dermate moede, dat aanzienlijken en ge-„ ringen aldra van hem afvielen en zich

~ met geheele hoopen voor dezen gewaanden

~ Dimetri verklaarden. Toen nu de koning„ deze gunstige wending vernam, sloot hij„ een verbond met den monnik, en beloofde,„ hem in het bezit van het grootvorstendom„ Moskow te stellen, en hem tevens de doch-„ ter van den FFaiwode tot gemalin te ge-„ ven; waarvoor hij zich verpligten moest,„ de pauselijke leer in Rusland in te voe-,, ren , en den koning van Polen tot de ver-„ overing van het zweedsche rijk behulp-„ zaam te zijn, enz. Terstond daarop zond

~ de koning hem eene talrijke krijgsmagt„ ter zijner beschikking, waarmede hii dade-
„ lijk eenige steden aan zich onderwierp:„ andere werden uit onverstand afvallig;

~ wijl zij hem voor den echten zoon van den
„grootvorst hielden: andere gaven zi<h

M 3 en~
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~ enkel uit haat aan hem over, dien zij tegen

~ de regering van Boritz voedden , tot deze
i, zich eindelijk uit wanhoop zelfhet levenbe-
„ nam. Na zijnen dood regeerde zijn zoon„ slechts eenige weinigejaren, dochwerd toen

~ met zijne moeder vergiftigd en deze verach-,, telijke monnik vervolgens in Rusland als„ grootvorst ie Moskow gekroond. Aan de-,, zen Boritz mag vrij ieder een waarschou-,, wend voorbeeld nemen en opmerken, hoe

~ God zulken straft, die zich door

~ roof en moord en andere onwetti-,, ge middelen op den troon van„ hunne koningen verheffen. Al
„ duldt God ook eenen tijd lang

~ hunne boosheden en gruw elen ;„ zijne straf en wraak, die, naar-
„ mate zij met eenen langzamer„ tred naderen, des te zwaarder„ zijn en te feller treffen, verplet-,, ten den schuldigen en herstellen„ de lijdende onsehuid (*). Ook kunt

(*) Ja, edele Gustaaf Adolfl deze groote waarheid
hebben wij ook in onze dagen, tot heil van het
menschdom, wederom schitterend bevestigd gezien.
Europa heeft «enen Napoleon gekend, eenen, uit het
niet opgeworpen duisterling, die naar de heerschappij
der Avereld durfde slaan, om daartoe te gerakenf

millioenen meuschenlevens opoiferde, en thans —
God-
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~ gij, mijne brave heeren, hieruit duidelijk
„ zien, wat de koning Siegmund met zijne„ palenten uitgerigt, op welke wijze hij„ dien Boritz van de regering ontzet en om„ het leven gebragt, den monnik op den„ troon geholpen en de Russen jammerlijk

~ verdeeld heeft: door hem is alle twee-
,, dragt in dat rijk ontstaan. Al verder„ kunt gij hieruit beoordeelen en afnemen,
„ wat heillooze oogmerken hij met de pa-
„ tenten, welke hij dagelijks herwaarts
„ zendt , tegen ons dierbaar vaderland„ koestert, 't welk de goede God steeds in
„ zijne genadige beschirming neme! Daar-,, enboven kan ieder verstandig man zich
„ ligtelijk het gevaar voorstellen, waarin

~ datzelfde vaderland verkeerd heeft, toen„ die monnik de heerschappij in Rusland„ voerde. Siegmund en hij waren beide

~ van het roomsch - katholijk geloof, en

~ heerschten over twee magtige , ons na„ aangrenzende landen, zoo dat, indien

~ God hunne ontwerpen niet verijdeld en„ hunnen overmoed getuchtigd hadde, het,„ menschelijkerwijze, onmogelijk zou geweest,

God-alleen zij de eer! — nagenoeg in zijn niet te-
rug is geworpen. — Tolluntur in altuin, ut lapsu
graviore ruant! — Fert,

„ zijn,
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„ zijn, zich tegen hen te verdedigen. Doch„ toen was het: beraadslaagt vrij! rust u

~ vrij toe! een enkele wenk van God, en
„ gij ligt, met alle uwe trotsche plannen,

~ met uwe geduchte heerlegers, als nietige

~ aardwormen in het stof ter neder! God

~ streed voor ons: hem-alleen zij de eer! —
~ Zoodra derhalve deze Dimetri door den„ koning van Polen tot den russischen troon„ verheven was, scheen zijne eerste zorg te

~ zijn, zijne belofte te volbrengen; waarom„ hij terstond allerlei krijgstoerustingen

~ maakte, ten einde Zweden onverwijld aan
~te vallen. Ook verkreeg hij, gelijk men

~ hem toegezegd had, de dochter van den

~ FVaiwode van Sandomir tot zijne gemalin;

~ zoodat er toen, naar den uiterlijken

~ schijn ten minste, een vast verbond tus-,, schen Polen en Rusland scheen tot stand

~ te zullen komen, 't welk inzonderheid op

~ onzen ondergang doelde: doch de Heere

'~ waakte over ons! — Op den bruiloftsdag„ deed God eenen aanzienlijken Rus, FVa-
„ silej Iwanowitsch Schusky , optreden* Deze„ wist zeer wel, dat alles met dienDimetri„ louter bedrog was; en daar hij bovendien„ de poolsche regering bitter haatte, ruide„ hij het gemeene volk op, verbond zich„ met de voornaamste personen, en bragt

I) het.



de FINNEN. 185

5, het weldra zoo verre, dat de groole hoop„ hem toeviel. Zij vermoordden Dimetri
„ met zijne Polen, en riepen dezen JVasilej„ Iwanowitsch als grootvorst uit. Aldus„ eindigde dat eedgespan: nu was alles,
"„ waaraan zij zulk eenen geruimen tijd ge-,, arbeid hadden, ten eenemaal verijdeld en

~ vernietigd; en ook hier was de goede„ verstandhouding tusschen de Polen en

~ Russen eensklaps in vijandschap , wraak—„ zucht en openbaren oorlog verkeerd. Het„ voorgevallene in Rusland trof den koning„ ten sterkste: echter oordeelde hij, vol-
„ strekt niet stil te moeten zitten, maar„ bragt in aller ijl een geducht leger op„ de been, en rukte daarmede zelf in Rus-,, land. Om nu de Russen , die toenmaals

~ reeds begonnen te wankelen, verder te„ misleiden, verspreidde hij wederom een

~ gerucht, dat die Dimetri niet vermoord,„ maar ontkomen was, en zich bij hem in„ zijn leger bevond. DeRussen, hunnerwoeste„ ligtzinnigheid getrouw , vielen meest alle

~ van den grootvorst af en onderwierpen

~ zich aan de Polen, wier leger daardoor.„ spoedig zoo sterk werd, dat zij den

~ grootvorst met de weinigen, die bij hem

~ in de stad Moskow waren, belegerden en

~ dermate benaauwden, dat hij bij mijnen
M 5 „ va-*
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„ vader hulp moest zoeken, die, daar hij

~ ten volle van het gevaar overtuigd was,„ 't welk hem bedreigde, indien de koning„ van Polen Rusland bemagtigde , hem, om„ zijner en des vaderlands veiligheids wil,„ deze hulp niet kon weigeren, maar hem„ onverwijld zijne krijgsmagt zond, die het„ belegerde Moskow ontzette, en zeer ze-„ ker geheel Rusland zou gered hebben,

~ tenzij vreemde verraders hare edele po—

~ gingen verijdeld hadden, gelijk menigeen

~ onder u, die er toen zelf bij tegenwoor-„ dig was , ook buiten mijne herinnering, wel„ zal weten. De afval dier vreemdelingen„ veroorzaakte intusschen, dat Siegmund„ Moskow innam, zijnen zoon tot grootvorst„ deed huldigen en den ongelukkigen JVa-„ silej tot eenen monnik vernederde* Hier-„ door en door de opruijingen van den

~ koning van Polen, welke mijn vader, ten„ einde de rust van het vaderland niet roe-„ keloos te wagen, geenszins ongemerkt kon„ laten voorbijgaan , zijn wij 't eerst in dezen

~ russischen twist gewikkeld, die nu sinds
„ i6i3, door de openbare valschheid der
„ Russen, zijne beslissing van het lot der
„ wapenen verwacht. Vrienden en inboor-„ lingen zullen zich evenzeer verwonderen,„ hoe het toch mogetijk zij, dat wij zoo„plot-
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~ plotseling met de Russen, welken wij

~ nog, zoo kort geleden, hulp en bijstand

~ boden , en die tevens onze vrienden wa-,, ren, in zulk eenen Moedigen oorlog zijn„ gekomen. Opdat gij echter ten volle

~ overtuigd moogt zijn, dat die oorlog„ eenig en alleen door der Russen ontrouw

~ en wispelturigheid is veroorzaakt, zal ik„ u de aanleiding tot denzelven met korte„ woorden verhalen. Toen mijn vader„ door de aanstokingen van Siegmund„ genoodzaakt werd, den Russen bij te„ staan, werd hem, tot eene belooning voor„ zijne, kosten, Kexholm en de daartoe be-
,, hoorende provintie beloofd. Ofschoon hij

~ nu den grootvorst in Moskow ontzette

~ en van het derdehalf jarige beleg verlost—„ te, kon hij echter de vesting zelve niet
„ magtig worden, indien hij ze niet bels-„ geren en met geweld tot de overgave

~ dwingen wilde. Nadat Kexholm ingeno-„ men was, zou de overleden koning met

~ een allezins goed gevolg hebben kunnen
„ beproeven, zich van het omliggende land

~ meester te maken, daar de Russen kort„ te voren den zoon des konings van Polen„ FVladislaus, den neef van zijne nu zalige„ majesteit, tot grootvorst hadden verko-„ ren: desniettemin beval hij zijnen veld-
heer,
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„ heer, slechts voor de verdediging dier„ grenzen te waken. Toen echter de Rus-
„ sen berouw begonnen te gevoelen, dat zij„ zich dePolen op dan hals geladen hadden,„ die enkel door schrik, geweld en moord„ heerschten, verzamelden zij zich weder„ en name/i dermate in sterkte toe, dat zij

~ de stad Moskow en de zich daarin bevin—„ dende Polen belegerden. Daar zij nog—

~ tans vreesden, dat zij hun plan niet ten

„ uitvoer zouden kunnen brengen, schreven„ zij uit het leger voor Moskow naar No-„ vogorod en bevalen, den veldheer tot ont-„ zet op te ontbieden. Toen deze hu, op„ hunne begeerte, derwaarts kwam, begon, de toestand der Russen van dag tot dag
3, gunstiger te worden, deels door de mui-,, terij der poolsche soldaten, deels door
„ een en ander misverstand, 't welk tus-„ schen de Polen gerezen was; zoodat zij„ thans volstrekt geene zwarigheid maak-
„ ten, om geheel alleen hunne zaak te be-
„ slechten. De inwoners van Novogorod

~ poogden den veldoverste intusschen te
,; misleiden en hem met schoone woorden
~. zoo lang op te houden, tot hij met al

~ zijn volk in den hoogsten hongersnood„ zou gekomen zijn: dit bewoog hem dan„ ook, de stad Novogorod in te nemen.„ Na-
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'~ Nadat dit door hem gelukkig volbragt„ was, sloten de novogorodsche stenden,„ die zich op het kasteel bevonden, een

~ verdrag met den veldheer, waarin zij„ zich verpligtten, een' van mijns vaders

~ zonen tot hunnen opperheer aan te nemen»
„ Ditzelfde beloofden ook vervolgens de aan—

~ zienlijkste mannen in het moskowsche ge-„ bied, en krachtens dier overeenkomst wer—
„ den van toen af alle de overige kasteelen

~ in bezit genomen. Nadat zij nu de Po-,, len in Moskow met gebrek en honger zoo„ lang gekweld hadden, dat zij de stad„ en het kasteel moesten overgeven, werden„ de Russen hierop dermate trotsch en over--
„ moedig , dat zij niet alleen hunne pleg—„ tige belofte, om namelijk een' van mijns

~ vaders zonen als hunnen grootvorst te„ erkennen, maar zelfs het regt der vol-
,, ken geheel vergaten; want zij kozen eenen„ anderen grootvorst, overvielen onze niets„ kwaads vermoedende soldaten, die teTich-,, win en Gdov, op de uitdrukkelijke be-„ geerte der Novogorodiers, tot hunne be—

~ scherming en veiligheid in garnizoen la-
„ gen, en hieuwen hen allen moorddadig

~ neder. Trouwens, deze, ofschoon alle—

~ zins barbaarsche, handelwijze, zou toen-
„ maals van onze zijde nog al zoo ge-„ streng
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'„ streng niet zijn gewroken geworden, in-„ dien zij zich slechts tot eene vriendschap—

~ pelijke onderhandeling met ons hadden„ willen laten vinden. FVij zonden hen ver-„ scheidene minzame vermaningen, om zich

'~ eindelijk met ons te verdragen: doch zij

~ beschouwden dergelijke brieven als teeke-
„ nen van onze vrees, wijl zij toen een

~ geducht krijgsheer bij Bronnilz hadden„ staan. Opdat echter de wereld zien zou-„ de, welk eenen weerzin ik van het bloed-„ vergieten voedde, en dat ik zulk eenen ,
„ voor beide partijen ten hoogste schade-„ lijken oorlog gaarne voorkomen wilde,

~ deed ik vervolgens van Narwa door mij—„ nen veldheer, den hof- en veldmaarschalk ,
~ den russischen raad nogmaals ernstig ver-„ manen, lot eene vriendelijke onderhanden

~ ling toe te treden. Ik volmagtigde der-,, halve den veldmaarschalk Jesper Anders—„ zoon en Mans M'drtenszoon, om met hen„ te handelen , indien zij daartoe genegen

~ waren, Doch voor mijnen goeden wil ont-„ ving ik eene menigte schampere en nut-,, telooze woorden terug. Intusschen had„ ik den koning van Groot-Brittanje en„ den Staten van Holland verzocht, hunne„ gezanten, tot bevrediging van deze voor

~ ons zoo onaangename vete, herwaarts te„ zen-
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y, zenden, die dan ook bereids hier geko-
„ men zijn. Hoe nu God hunne gemoede-„ ren tot vrede en billijkheid zal neigen,„ moet de tijd leeren. — Zoodanig heeft„ de gansche zaak zich toegedragen , en op

~ deze wijze zijn wij in den russischen oor—„ log geraakt, dien ik, wat al pogingen
„ik daartoe ook hebbe aangewend, wegens

~ 'svijands halstarrigheid, tot dusverre nog„ niet heb kunnen eindigen. Evenwel hoop„ en vertrouw ik, dat de goede God door

~ de middelen , welke hij ons thans geschon—„ ken heeft, alles ten beste zal keeren.

~ Daar het nu echter blijkt, dat de koning„ van Polen met zijne patenten en logenach-„ tige geschriften , met zijnen krijg in Lijf-„ land en Rusland niets anders bedoelt, dan

~ ons lieve vaderland in het ongeluk te

~ storten en ons onder het juk en de sla—
„ ver,üj van denpaus en van Polen te bren-„ gen, moet gij vooral op uwe hoede„ zijn, dat gij u niet, als de Russen?
5, door hen laat verleiden, maar hun voor-„ beeld, als eene leerrijke waarschouwing ,
~ aannemen, en vooral bedenken, wat cd„ rampen en onheilen eene staatsomwente-„ ling onfeilbaar vergezellen, voornamelijk„ wanneer zij uit binnenlandsche onlusten

>} g'~
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5, geboren wordt. Herinnert u vervolgens„ de dikwerf herhaalde beloften , welke gij,
~op onderscheidene tijden, mij en mijnen
„ zaligen vader schriftelijk en mondeling„ met dure eeden hebt gedaan. Vergeet„ tevens niet de tallooze gevaren en moeije-„ lijkheden, welke mijn vader en ik op zoo

~ menige wijze om uw welzijn hebben door-
„ gestaan en geleden. Overweegt ook de„ oorzaak en den eigenlijken grond van de—„ zen russischen oorlog, en gij zult bevin-
„ den, dat hij geenszins door zijner zalige„ majesteits oj mijne schuld begonnen en„ zoo lang volgehouden is, maar dat de

~ ware bron van denzelven alleen in de

~ ontrouw en halstarrigheid der Russen

~ moet gezocht worden. Volhardt, o gij
brave mannen! in de getrouwheid, welke
gij mij tot dusverre betoond hebt: en ik

~ zal mij steeds , gelijk altijd, met inspan-,, ning van alle mijne krachten , voor uw
„ aller welzijn beijveren en mijne beste po-

li gingen aanwenden, om u vrede, welvaart„ en rust terug te schenken, waartoe God,„ de allerhoogste , goedgunstig zijne genade„ verleene!"
Nadat de harten der Finnen door de man-

nelijke taal, welke de koning met de hem zoo
ge-
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geheel eigene Avaardigheid voerde, voor den
jongen held geAvonnen Avaren, Averden de ei-
genlijke punten van beraadslaging voorgelezen:
men vorderde 1) een getrouw verbond tegen
de opruijingen en den aanval der Polen, ver-
volgens 2) eene oorlogsbelasting, gelijk die in
1615 uitgeschreven en opgebragt was, en ein-
delijk 5) de invoering der nieuwe, in Zweden
aangenomene postordonnantie. — Alle de sten-
den antwoordden eenparig, dat zij hun goed
en bloed ter verdediging van den koning en
het rijk veil hadden, 't Avelk zij plegtig be-
loofden met daden te beAvijzen, zoodra er
slechts met Rusland geen billijke vrede, dien
zij hartelijk Avenschten, tot stand kon komen.
Eindelijk stonden zij het heffen eener belasting
toe, AArier opbrengst zij, gedurende den win-;
ter, naar de zeeplaatsen zouden laten over-
voeren , ten einde, bij het eerste open Avater,'
naar die oorden verzonden te Avorden, welke
de koning daartoe zou bestemmen. — Van zes-
tien eigene hoeven zouden 16 tonnen granen,"
2 tonnen voederkoren en haver, 3 lijsponden
en 4 ponden boter, 16 lijsponden vleesch en
spek, een os, 4 schapen en 16 lasten hooi op-
gebragt Avorden : de vrije pachthoeven bragten
slechts de helft op; tenvijl de geestelijkheid voor
iederen vier en zestigsten boer, die tot haar
kerspel behoorde, een vierde gedeelte moest
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leveren (*). De Finnen gaven den zweed*
sche stenden schriftelijk kennis van hunne ge-;
nomene besluiten, en vermaanden hen tevens,
hun voorbeeld te volgen. Door den langdurigen
oorlog met Rusland hadden zij wel het mees-
te geleden: de oogst was dat jaar zeer slecht
uitgevallen; en desniettemin Avaren zij volko-
men bereidvaardig geAveest, om, tot welzijn
van het vaderland, alles op te offeren.

Eindelijk werd den 27 Felruarij 1617, in
het dorp Stolbowa, de vrede tusschen Zweden
en Rusland gesloten: het eerstgenoemde rijk er-
kende den Czaar Michael Rowanow , en de
ZAveden ontruimden de eigenlijk russische land-
schappen , Avelke zij tot dusverre bezet hadden:
daarentegen deden de Russen van Ingermann-
land (lopanogorod, Jama, Koporce en Nöti-
borg) met de daartoe behoorende dorpen , ge-
huchten en landen, voor altijd afstand: het leen
Kexhilm (russisch Carelien) , 't welk FVasilej
Iwcinowitsch aan Karel XI had afgestaan,
zou als een Avettig en onvervreemdbaar eigen-

(*) Ter beoordeeling van de toenmalige waarde der
koopwaren, merken wij aan, dat een ton koren even
veel was, als anderhalf lijspond boter, of drievierden
lijspond gezouten visch, of 5 lijsponden en 8 ponden
gedroogde: één lijspond spek of vleesch zoo veel, al»
een vierde lijspond gezouten of één lijspond en 7 pon-
den gedroogde A'iach.

dom
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dom van de zweedsche kroon beschouwd, en
de grensscheiding van de afgestane landstreek
door eene bijzondere kommissie nader bepaald
worden. Voorts werd tusschen de beide rijken
een vrije handel vastgesteld: de ZAveedsche
kooplieden zouden te Novogorod, Moskow en
Pleskow stapelplaatsen hebben, en in hunne
Avoningen hunnen godsdienst onverhinderd mo-
gen uitoefenen. Ditzelfde regt verkregen de
Russen te Stockholm, Reval en Wiborg.
Voor Finland ging deze vrede met geAvigtiger
voordeden gepaard: de handelsbetrekkingen
tusschen Rusland en Zweden werden gere-
geld , en de Avillekeurige geAvelddadigheden, die
zoo vaak aan de grenzen gepleegd werden,
hielden geheel en al op. De grenzen werden
verder uitgezet en boden den vijand niet meer
zulke gemakkelijke punten van aanval aan :
met eene oneindig grootere gerustheid konden
de imvoners thans toekomstige oorlogen te ge-
moet zien; Avant inzonderheid waren, gelijk
de koning zelf zich uitdrukte, Nóteborg en
Kexholm als uitmuntende bolwerken te be-
schouwen. Intusschen konden de Russen
slechts zeer noode tot dezen afstand besluiten,

*en niet zonder grond vreesden de ZAveden,
dat zij de eerste gunstige gelegenheid te baat
zouden nemen, om het afgestane Aveder te
heroveren. Toen derhalve iii den, niet eene

N 2 ver-
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vernieuAvde woede uitgebarsten poolschen oor-
log, de wapenen der Polen aanvankelijk glans-
rijke overwinningen behaalden, werden de be-
zettingen in Finland versterkt, de troepen
marschvaardig gehouden en de belastingen , tot
onderhoud der soldaten, met eene buitengeAVone
gestrengheid ingevorderd. De regeling der
grensscheidingen Avas in 1618 insgelijks nog
niet tot stand gebragt; wijl de Russen telkens
allerlei zAvarigheden opAvierpen. Zoo Aveigerden
zij, b. v. , eenige dorpen af te staan, die reeds
van oudsher aan Kexholm behoord
Intusschen wilde Gustaaf die dorpen vol-
strekt niet laten varen; Avant, ofschoon hunne
opbrengst ook al vrij onbeduidend ware, had-
den zij echter, door de zich in derzelver na-
bijheid bevindende moerassen en bergen, eene
voordeelige militaire ligging. Alle pogingen tot
eene minnelijke overeenkomst liepen vruchte-
loos af; niettegenstaande de Zweden zich in
zeer vele kleinigheden rekkelijk gedroegen en
toegaven: de uitbarsting van den oorlog scheen
nabij en schier onvermijdelijk. Eerst in 1621,
toen Michaela vader, uit zijne poolsche ge-
vangenschap ontslagen, een werkzaam aandeel
in het staatsbestuur kreeg, werd het zoo lang
vertraagde regelen der grenzen met ernst be-
gonnen en weldra voltooid. Hij zag, hoe
noodzakelijk de vrede voor zijn geschokt va-

der-
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derland AA'as, en Gustaaf stond twee van de
betwiste dorpen af. Desniettemin Avas de
vriendschap tusschen de beide rijken verre na
niet opregt, en van wederzijden werden aan
de grenzen velerlei gewelddadigheden gepleegd,
die tot klagten en onaangename onderhandelin-
gen aanleiding gaven.

Naar den staat van zaken in 1620 behoorde
Oesterbottn, 't welk in eene zuidelijke en
noordelijke proostdij was verdeeld, eAren als
Aland, tot de zoo genaamde Noordlanden.
De inkomsten van Aland bedroegen aan ren-
ten 7163 daalders 75 oord, aan de opbrengst
der koningshoeven en heerediensten, die zoo
door paarden, als door menschen, verrigt wer-
den f spann- und handdienste), ioos daal-
ders , aan de groote belasting 50g2 daalders
5o oord 8| penningen, en aan gelden voor de
vrijdom van inkwartiering (nachtlagersteuer,
realservice) 805 daalders si| oord. Finland
bevatte eigenlijk slechts twee hoofddeelen,
Abolan, 't Avelk aan jaarlijksche rente 66i30
daalders 273 oord, aan oorlogsbelasting 3700.3
daalders 18 oord 8f penning, aan inkAvartie-
ringsgelden 6"gis daalders 27 oord 4* penning
opbragt, en Wiborgsliin, welks, rente 54i64
daalders i4 oord, oorlogsbelasting i6458 daal-
ders 26} oord, en inkAvartieringsgelden 2622
daalders 20| oord opleverde. De tol voor
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Abo, Raumo en Bjó'rneborg werd op 6500
daalders, voor Helsingfors en Borgo op 2000

daal lers, en voor JViborg op ongeveer 5000
daalders gerekend, (de nieuw aangewonnene
landschappen zijn in deze opgave niet begre-
pen.) Tot de krooningsbelasting betaalden Fin-
land en Aland in 1617 18000 zweedsche
daalders, en bovendien moest de stadhouder
Voor die plegtigheid nog 200 tonnen bier laten
brouAven. Dikwerf was een aanzienlijk gedeel-
te van de inkomsten der kroon, ja somtijds
geheele stadhouderschappen, verpacht of be-
leend : zoo Avaren, b. v., Aland, Nö'teborg,
Kexholm, Raseborg, Borgo , ( de vier laatst-
genoemde stadhouderschappen bezatJakob de la
Garclie) Oesterbottn enz. op deze manier aan
bijzondere personen overgedragen, die de be-
ambten bezoldigen, de vestingen onderhouden
en voor alle staatsuitgaven zorgen moesten.
Doch de gevolgen van deze handehArijze, ten
nadeele van het algemeene Avelzijn, openbaar-
den zich aldra door het gansche land: de reg-
ten van de kroon werden verwaarloosd: overal
werd verboden handel gedreven, en het volk
zelf door de beleeners gedrukt en uitgezogen.
De pachters wonnen intusschen aanzienlijke
schatten : de stadhouder van JViborg, Nyslott
en Kymmenegardsliïn, die Nyslott gepacht

had,
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had, kon jaarlijks 5000 rijksdaalders over-
leggen.

Gedurende zijn verblijf in Finland was de
groote koning er reeds op bedacht, om aan den
overmoed van den adel en aan de onregtvaar-
digheden en onderdrukkingen, Avaaronder de
provintie zoo zeer geleden had, een einde ta
maken. Tot onderzoek en beslissing der vele,
door de boeren ingebragte klagten, werd eene
bijzondere kommissie benoemd. Men vond hunne
bezAvaren niet alleen gegrond, maar men ont-
dekte tevens, dat er vele landerijen op eene
onregtmatige Avijze aan de kroon onttrokken
waren. Doch het AA-as volstrekt onmogelijk,
het zoo diep geAvortelde kwaad geheel en al uit te
roeijen; ja, het gezag der rijke aanzienlijken
had zich dermate gevestigd, dat zij op de vast-
gestelde geregtsdagen niet eenmaal verschenen
en de bevelen des konings niet gehoorzaamden.
De Avanorde en geAvelddadigheden bleven voort-
duren; echter Averden zij door de wetten niet
meer gerugsteund of bekrachtigd; en aan Gus-
taafsopenlijk verklaarde ontevredenheid overdeze
Avederregtelijke handelingen en over de veel ver-
mogende onderdrukkers hadden de Finnen het
te danken , dat dergelijke aanmatigingen door een
ongestoord bezit of verjaring niet als Avettig
konden beschouwd Avorden , iets, 't welk in de
naburige landen , tot onberekenbaar nadeel van
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den minvermogenden ingezeten, reeds Averkdijfc
plaats had. Zoodra in kalmere tijden de ko-
ninklijke magt zich met meer klem kon doen
gelden', mogten zij, niet zonder grond, hoop
voeden, dat aan die verregaande misbruiken
eindelijk paal en perk zou Avorden gesteld.'
teKonings persoonlijke tegenwoordigheid gafden
inwooners ten minste eene troostrijke aanlei-
ding, om hun leed en kommer hunnen monarch
onmiddelbaar voor te dragen. Naauwelijks had
hij dan ook sinds i6a4 eenige rust genoten,
toen hij reeds krachtdadigere maatregelen nam,
om de onderdrukten te beschermen, en, dien
ten gevolge, de overtreders der koninklijke be-
velen Ar ecl nadrukkelijker en gestrenger deed
straffen. In 1624 Averd de rijksmaarscbalk
Gyllenhjelm naar Finland gezonden ,-" om. de
stadhouders en voogden rekening en verant-
woording te laten doen, hen over hunne
schandelijke verwaarloozing van hunnen dienst
scherp door te halen en hen te vragen, of
zijne majesteit hen als loutere nullen tot die
posten had benoemd. Tevens zou die maar-
schalk den adel ernstig verbieden, der kroon
voortaan eenige landerijen op eene onregtmatige
wijze te ontvreemden, en tegelijk in 's konings
naam de AAederregtelijke belastingen, die den
landlieden van tijd tot tijd afgeperst Averden,
geheel en al afschaffen. Inzonderheid AAr as de

gang
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gang van het justitieAvezen ten uiterste traag
en Avillekeurig: de verordeningen van het hoo-
ge geregtshof bleven krachteloos, en deszelfs
vrijgdeibrieven Averden niet geëerbiedigd. Dit
en de vele ZAvarigheden, die, door den verren
afstand, een pleitgeding voor de ZAveedsche
regtbank vergezelden en belemmerden, bewo-
gen den koning, te Abo een bijzonder hof-
gerigt voor Finland aan te leggen, en het-
zelve met een gelijk gezag, als het zweed-
sche , te bekleeden. Een rijksraad Averd tot
voorzitter benoemd, en aan dezen vier bijzit-
ters of rijksraden toegevoegd: de overige le-
den zouden uit eenige magistraatspersonen uit
Abo en JViborg en eenige Avetlezers van het
land bestaan. Van de vonnissen, welke dat
geregtshof Avees, kon nog aan den koning ge-
appelleerd w-orden. In 't eerst moest, in zulke
gevallen, altijd een der bijzitters zich naar
Stockholm begeven , om de revisie-instantie
bij te wonen. Ook waren er, aldra na de
stichting van deze regtbank, pleitzieke men-
schen, die zich met de uitspraak van dat ge-
rigt niet vergenoegden, maar het van partij-
digheid beschuldigden en zich zelfs deswegens bij
den koning beklaagden. — Nu werden tevens in
1629 de grenzen der geestelijke en wereldlijke
magt nader en naauAArkeuriger bepaald. De
bisschop en zijn kapittel Avaakten, behalve over
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alle zuiArer geestelijke aangelegenheden, ook te-
gen alle zedelijke wanorde, als eene slechte
levensAvijze, Verkwisting, knevelarij, woeker en
dronkenschap, Avelke laatste ondeugd destijds
in Finland, helaas! al te zeer heerschte. De
van ontucht of overspel beschuldigden werden
door de wereldlijke regtbanken gehoord en ge-
vonnisd. Op het land waren de zoo genaamde
geregten der lagmannen ( wetlezers), zijnde
die van den tweeden aanleg, geheel in verval
geraakt: zij werden zonder de minste plegtig-
heid gehouden; waarom er dan ook in 1627
een streng bevel verscheen, om die regtbanken
wederom in hare voormalige achtbaarheid te
herstellen. De strafwetten Averden dikwerf
verzacht: zoo schonk men, bij voorbeeld, in
i625 aan tien ter dood veroordeelde dieven het
leven, onder de voorAA-aarde, dat zij, voor
hunnen eigen mondkost en bier zorgende, een
zeker bepaald boschdistrikt, in den omtrek van
Bjorneborg, zouden uitroeijen.

Hoe langer de koning oorlog voerde, des te
duidelijker ontwikkelden zich zijne begrippen
over de doelmatigste inrigting van het krijgs-
wezen. In 1626 werden de finlandsche ruiters
in 16 kompagnien verdeeld en de rijksraad en
overste van een finlandsch regement, Gustaaf
Horn, tevens tot generaal over alle de finland-
sche troepen benoemd. In het zweedsche le-

ger
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eer in Duitschland dienden verscheidene fin-
landsche regementen , die bij iedere gelegenheid
door hunne dapperheid uitmuntten. Bij voor-
keur maakte Guslaif van de Finnen tot zijne
artillerie gebruik, Avaartoe zij eene ongemeene
geschiktheid bezaten (*).

Intusschen had de nieuAve uitzetting der fin-
landsche grenzen eene nieuwe afscheiding van
de bisdommen Abo en JViborg ten gevolge:
de bisschop der laatstgenoemde stad zou tevens
het geestelijk oppergezag over Ingermannland
voeren en de beAvoners van de afgestane land-
schappen in de leerstellingen van den luterschen

godsdienst door kundige priesters, echter zon-
der eenigen dAvang, laten onderAvijzen. De
bisschop lsaacüs Rothovius, die in 1627 te

Abo met de bisschoppelijke waardigheid bekleed
Averd, vaardigde, om den godsdienst behoorlijk
te regelen en der kerkelijke tucht de zoo noo-
dige klem te verschaffen, strenge verordeningen
uit: nog steeds was er van de pausselijke in-
stellingen en gebruiken veel overgebleven: in
de kerken zong men nog zeer veel latijn, enz.
De avondmaalgangers zouden niet toegelaten
worden, voordat zij genoegzame proeven van
hunne bedrevenheid in de leer van den cate-

(*) Chemnitz, sehvediscktr in Dmtschland geführte*
Krieg, 11. S. 48.

chis—
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chismus hadden gegeven; wijl zulks, gelijk
de bisschop zich uitdrukte, in die diepe en
drieste barbaarschheid volstrekt noodzakelijk
was. Den geestelijken werd derhalve nadruk-
kelijk bevolen, vlijtig katechisatien te houden.'
Doch menige verordening, die, buiten kijf, het
bevorderen van welvoegelijkheid en eenen Go-
de behagelijken eerdienst ten doel had , bena-
deelde door hare kleingeestige gestrengheid de
christelijke vrijheid. Zoo moest, bij voorbeeld,
hij, die op eenen kerkdag, voordat hij den
godsdienst bijwoonde, at of dronk, eenen daal-
der betalen, welke boete ook opgelegd was
aan bruiloftsgasten, die, vóór het eindigen van
de kerk, het een of ander genoten hadden: de
bruidegom , de speelnoot (bruidegomsbroeder)
en de gastheer werden, in zulk een geval,
tot het dubbel van die boete verwezen. — In
1626 werd te Abo een gymnasium gesticht,
welks regten in eene schriftelijke oorkonde
plechtig bestemd en bevestigd werden, en waar
het onderwijs aan zes leeraars, vier in de wijs-
begeerte , en twee in de godgeleerdheid, was
toevertrouwd: de eerste of oudste leeraar der
wijsbegeerte onderwees de redeneerkunde: hij
moest eenige uitgezochte redevoeringen van Ci-
cero en de gedichten van Virgilius en Bu-
chananus verklaren , en de jeugd tevens in
eenen goeden, zuiveren stijl en in het dekla-

me-
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meren oefenen: den tweeden leeraar Avas de
eigenlijk genoemde filozofie opgedragen: de
derde behandelde de mathematische, en de vier-
de de phijsische wetenschappen. De godge-
leerden onderwezen de dogmatica, (stellige,
godgeleerdheid) een weinig exegesis (uitleg-
kunde) doch inzonderheid de polemica {twis-
tende godgeleerdheid). Bovendien oefende
men zich in dat gymnasium dagelijks in de mu-
zijk; terwijl strenge verordeningen de leeraars
als aan hunne pligten bonden. In Zeer vele
opzigten geleek deze stichting reeds naar eene
universiteit: het rectoraat wisselde ieder jaar
af: den 'Scholieren stond het vrij, Avelke lee-j'

raars zij verkozen te hooren, enz. (*), Een
tweede gymnasium zou te JViborg aangelegd
worden; doch dit schijnt niet tot stand geko-
men te zijn (**). De school te Abo en alle
hare kweekelingen had Gustaaf reeds sedert
1612 plegtig in zijne bescherming genomen. De
scholieren, die dezelve en vervolgens het gym-.

(*) J. TengstrSm diss. acad. vitam et merita Isaaci Ro-
thovii sistens. -Abo<e 1798—1801. IXpartt. pag. 33 seqq.

(**) In het jaar 1638 verklaarde de toenmalige tus-
schenregering, in haar antwoord op Peter Brahe's be-
rigt over Finlands toestand, dat zij voornemens was,
te Wiborg een gymnasium te stichten, — Abt-Tidning
1782. S, 12.

na*\
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nasium verlaten hadden , werden aldra tot land-
predikers aangesteld; ofschoon zij zich door
beschaafdere zeden geenszins van den grooten
hoop onderscheidden, en hunne kundigheden
ten .uiterste gering en eng beperkt waren.
Jongelingen, die zich met dat oppervlakkige on-
derwijs niet vergenoegden, bezochten Upsala,
of nog liever deze of gene protestantsche uni-
versitdt van Duitschland; terwijl zij, uit
mangel aan gereed geld, allerlei levensmiddelen
en andere waren, deels tot hun eigen onder-
houd, deels om te verkoopen, medenamen,'
waarom dan ook de studenten hunne goederen
tolvrij naar Duitschland mogten uitvoeren ; ja
zelfs zonden zij, na de stichting van de uni-
versiteit te Abo , allerhande waren naar de duit-
sche steden aan de ooslzee, om daarvoor boe-
ken , kleederen enz. in te ruilen. Reeds in
het jaar 1620 werd er, op 'skonings kosten te
Abo een boekwinkel aangelegd, die echter gee-
nen opgang maakte. De kinderen der landlie-
den werden door de schoolmeesters uit de
steden onderwezen, die ten dien einde de
kerspelen rondreisden. Willekeurige behande-
ling en al te strenge straffen, waaraan de
scholieren in de lagere klassen bloot gesteld
waren, had men reeds in 1627 van hooger hand
verboden.

De zeden waren nog ten uiterste ruw.
Door
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Door het gansche land, doch inzonderheid aan
de russische grenzen, heerschte steeds een
driest bijgeloof, waarom de geestelijkheid in
het stift IViborg bevel ont\ring, hetzelve door
doeltreffende en bedaarde voorstellingen, zoo
veel mogelijk, tegen te werken en uit te
roeijen. Een geleerde Fin, Siegfried Aron
Forsius, die, om zijne uitstekende kundighe -
den, in een zeer groot aanzien stond, zette
den volksvooroordeelen, door zijne neiging voor
de sterrekunde en andere voorspellingen, niet
weinig gezag bij: hij geloofde, namelijk, stellig
aan de Avonderspreukige verzekeringen van
dAveepers, en maakte met hen eene gemeene
zaak. Heksen en duivelskunstenaars Averden
meermaals met kerkeboeten gestraft. Een krui-
denier werd, wegens godlasterlijke uitdrukkin-
gen en een verbond, 't welk hij met den dui-
vel zou aangegaan hebben, in hechtenis geno-
men : verscheidene personen bedreven andere
bijgeloovige daden, die, op derzelver ontdek-
king, ten strengste door de geestelijkheid ge-
straft werden. De dronkenschap Avas zelfs
onder de voornamere standen zeer algemeen:
men vond er niets ongewoons, niets ergerlijks
in, dat de leden van het konsistorie, door
brandewijn beschonken, in hunne vergaderin-
gen kAvamen. Ook de leermeesters van het
gymnasium moesten zich bij eede verbinden»

da
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de geheime belangen en aangelegenheden van
hunne school noch dronken noch nuchteren te
openbaren. Hij, die beschonken in het konsis-
torie of in de school kwam, moest de erger-
nis, Avelke hij daardoor verwekt had, door
eene openlijke redevoering over de schande*
lijkheid der dronkenschap en zweigerij weder
verzoenen. Eene dergelijke boetdoening Averd
ook zulken opgelegd, die twist en krakeel aan-
vingen. Tegen eenen zekeren prediker werd
eene aanklagt gedaan; wijl hij eene vrouw uit
zijne gemeente met een stuk Adeesch, 't Avelk hij,
als eene vrijwillige gift, van haar had ontvangen,
tot bloedens toe, geslagen had. Ontucht werd in
alle de kerspelen zoo vaak gepleegd, dat er in
het jaar 1622 een bevel van den stadhouder-
generaal verscheen, 't welk den voogden ge-
lastte, ten strengste tegen die ondeugd te Ava-

ken (*).
De koophandel en handwerken maakten

slechts langzame vorderingen. — In 1617 werd
bij het dorp Maehcila, in het kerspel Nykoike,
in het noorder gedeelte van het eigenlijke Fin-
land, de stad Nystadt, en in 1620 Nieuw-
en Oud-Carlby aangelegd. Zelfs gedurende
de laatste tijden vergat de koning niet, aan het
Wdzijn en de belangen van deze afgelegene

(*) Tengström, l. I, p. 19.

pro-
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provintie te denken. Om den bloei van Care-
lien en Ingermannland te bevorderen, zou-
den daar verscheidene steden gesticht worden:
zelfs aan de Newa wilde hij eene stad vesti-
gen , en schonk aan allen, die zich daar met
der woon nederzetten , aanzienlijke privile-
giën (*). In de steedsche levenswijze en ma-
nieren heerschte nog veel overeenkomst met
Duitschland: zöo werd, bij voorbeeld, voor-
namen reizigers een geschenk, inzonderheid irt
wijn, aangeboden, tot welke behoefte den stads-
kelder ook de vrijheid van impost voor eene
zekere hoeveelheid sterke dranken was ver-
gund. Intusschen kon de overheid in de zweed-
sche steden, en nog veel minder die van Fin-*
land, zich zulk een beslissend gezag verschaf-
fen, als de duitsche steden reeds verkregen
hadden: de stadsregering van Abo Avas on-
middellijk ondergeschikt aan den vice-stadhou-
der van het kasteel en diens leenman en aan
den koninklijken burggraaf. Het jaarlijksch inko-
men van eenen raadsheer bedroeg aan geld
drie daalders, anderhalve kan wijn, en alle
twee jaren drie tonnen koren, een half lijs-
pond boter en een half schaap. Der steden
Helsingfors, Bjomeborg , Borgo en Ekena's,
Werd vergund, met hare eigene schepen naar

(*) Stjernmann I. S. ioo3.
bui-
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buitenlandsche plaatsen te stevenen: JVasa en
Vledborg verkregen diezelfde vrijheid, met
uitzondering nogtans van mondbehoeften, die
alleen naar Stockholm mogten vervoerd worden:
evenwel werd dit privilegie naderhand wederom
geheel ingetrokken. Te FViborg zou men
wekelijks eene markt houden, op Avelke de boeren
hunne produkten konden verkoopen. Abo's
privilegiën werden in 1617 door den koning
bekrachtigd: den burgers werd uitdrukkelijk
verlof gegeven, om naar buiten naar het platte
land te trekken, en daar ongehinderd handel
te drijven, eene begunstiging, die met de toen-
malige strenge verordeningen tegen dien handel
geenszins overeenstemt. De burgerij van UleH-
borg bragt hare klagten in, dat de finlandsche
steden, tusschen de kerspelen Carlby en Ke-
mi, dergelijken handel dreven, zoodat, wan.
neer hare overheden de belastingen uit de
ommestreken hieven, zij niet alleen de overige
koopwaren der boeren opkochten, maar hen
tevens verboden, ze aan de kooplieden over te

doen. Dien ten gevolge beval de koning, dat
geene andere stad, dan TJlea en JVasa, in
Oesterbottn , handel zou drijven : evenwel
mogten de burgers van Stockholm, Abo,
Raumo en Björneborg jaarlijks twee mark-
ten , ieder van veertien dagen, houden. Aan
zekere kerspelen, aan de zeekust, werd hun

ge-
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gewone buitenlandsche handel met allerlei hou-
ten gereedschappen toegestaan: ook was het
hen vergund, eene zekere hoeveelheid zout
uit te voeren. Abo werd reeds toenmaals zeer
drok door duitsche en hollandsche kooplieden
bezocht. De handwerken in deze stad waren
in een groot verval geraakt, en de meesters
heten zich bovenmatig duur betalen. Om hierin
te voorzien, stelde de koning in 1629 eenen
opzigter over alle de gilden aan, die, gemeen-
schappelijk met de overheden, eene naar de
tijdsomstandigheden berekende taks zou be-
palen , op Avier overtreding eene zAvare straf
werd gesteld; terwijl hij, die zich daaraan voor
de derde maal schuldig maakle, zijn gilderegt
verloor en zijn handwerk niet meer mogt uit-
oefenen (*). Met de industrie zag het er in-
gelijks zeer sober uit: zelfs de eenvoudigste en
dagelijks voorkomende zaken en Averkzaamhe-
den konden door geene inlanders \ervaardigd
noch verrigt Avorden. Zoo A\-as men, bij voor-
beeld, genoodzaakt, eenen metselaarsbaas met
zijnen knecht uit Lubeck te ontbieden, om in
Abo de straten te plaveijen: de eerstgenoemde
ontving daarvoor 18, de laatstgenoemde 9 oord,'
en bovendien hunne gemaakte reiskosten en
hun onderhoud. In 1627 AA'erd op elf plaat-

(*) Abo-Tidningar, 1791. n. 22.

sen
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sen in Finland salpeter bereid: alle die fabrie-
ken waren verpacht, en ieder ondernemer
moest aan de kroon jaarlijks 75 schipponden
salpeter opbrengen. — De toestand van het
platte land was ten uiterste beklagenswaar-
dig ; Avant, ofschoon den boeren, die woest
liggende landhoeven wilden aanbouwen en bor-
gen stelden, om in het vervolg de gewone
grondbelasting daarvoor te betalen, eene reek?
van vrijjaren werd toegestaan, had echter do
oorlog, gedurende de duitsche veldtogten, den
akkerbouw en handwerken zoo vele handen
onttrokken, dat het land in eenen staat van
verwildering was vervallen, die weinig beter
en voordeeliger was, dan de toestand der pro-
vintie na de langdurige en rampspoedige oor-
logen van Karel XII. Bijna de helft der land-
hoeven lag woest en onbebouwd; vandaar dat
de belastingen op de overige des te drukkender
moesten worden. Door de voortdurende verhui-
zingen leed de bevolking insgelijks aanmerkelijk:
zoo Avel gehuwde als ongehuwde boeren , knechts
en meiden trokken naar elders, en zetten zich
in Poolsch-Lijfland, in Pruisfen, Keer-
land en in de duitsche landen, aan de oostzee
met der woon neder: herhaalde verordeningen
en strenge bevelen konden dat kwaad niet ge-
noegzaam bedwingen: het holde teugelloos
voort. Pest en hongersnood vermeerderden

het
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het lijden, 't welk Finland, tijdens der rege-
ring van Gustaaf den grooten, zoo jammerlijk
moest treffen. Het gebrek aan levensmiddelen
ontstond gedeeltelijk uit de onvruchtbaarheid
Van den grond, gedeeltelijk uit de zoo moeije-
lijk gemaakte scheepvaart (*). Aan de kust
begon eene besmettelijke ziekte, welke men
epitalska noemde, op eene verschrikkelijke
wijze te Avoeden: dit deed den koning een
ontwerp vormen, om in die oorden een gast-
huis te stichten, Avaarin honderd zulke kran-
ken, tegen eene zeer matige bijdrage, ver-
pleegd zouden worden , en na hunne genezing
nog een geheel jaar zouden kunnen blijven,
ten einde de ziekte niet verder te verspreiden.
De geestelijkheid en de beambten zouden naamv-
keurig toezien, dat ieder, die reeds besmet
was, onverwijld naar dat gasthuis wrerd over-
gebragt; doch de besmetting nam hand over
hand toe: men was genoodzaakt, het gasthuis
te verbranden en de kranken naar het kerspel
Navo te zenden.

Onder Gustaaf Adolfs regering vielen, ook
phijsieke betrekking , zeer merkwaardige

omwentelingen in Finland voor: breede rivie-
ren ruischten op plaatsen, waar te voren een
nietsbeduidend beekje murmelde, en wederom

(*) Ttngstrëm, l, l. p, 17 et 99, seqq.
op
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op andere plaatsen zakte het water dermate;
dat klippen en rotsen, die voormaals door het-
zelve geheel overdekt waren, en welke nie-
mand kende, eensklaps te voorschijn stegen.'
Waar eertijds hoog wrater stond, zag men met
verbazing thans velden en weiden. Waterval-
len verdwenen ongemerkt en ontstonden aan
geheel andere oorden: de Sarsankoski, bij
voorbeeld, door welken het groote Langel-
mawesi in Tawastland zich anderzins in den
Roine stortte, droogde geheel uit. Nu zocht
die rivier eene andere uitAvatering door den
Iharikaski, en dit veroorzaakte onder de daar-
nevens wonende landlieden, die door deze ver-
anderingen grootendeels aan den bedelstaf gebrast
werden, zeer vele twisten en pleitgedingen (*).

VI.

Finland onder de regering van Chris-
tina en Karel Gustaaf, van het

jaar 1632 tot 1660.

Onder de tusschenregering kreeg Finland

(*) Uit de finlandsche postil van Erich Erichson. Abo-
Tidningar 1791 n. 46. — Andere schrijvers bevestigen
deze veranderingen insgelijks.

aan
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aan den graaf Peter Brahe eenen stadhouder-
generaal, die met een, verre boven zijnen tijd

verheven doorzigt, met eenen volvaardigen ijver
en het edelst doel de gebreken in het staatsbe-
stuur poogde te herstellen en de diep gezon-
kene welvaart Avederom op te beuren. Den
21 November 1657 kwam hij op het kasteel te
Abo aan : het grootvorstendom Finland, Aland

-*en de beide Carelien Avaren aan zijne bevelen
onderworpen. In den Avinter, en zelfs nog na
kerstijd doorreisde hij met zijne echtgenoote
geheel Finland tot aan Kexholm, Nyslott en
FViborg, monsterde het krijgsvolk, en nam
verscheidene maatregelen , die hem nuttig en
doeltreffend schenen. Overal en door alle de
klassen der imvoners werd hij met eene har-
telijke vreugde ontvangen; doch hij vond in
alle de vakken van het bestuur zeer veel Avan-

orde en liet den beambten zijn ongenoegen
daarover ten duidelijkste blijken. In Julij en
jlugustus van het volgende jaar bezocht hij
het land tusschen Abo en Björneborg en nam
de gesteldheid der rivieren op. Op deze beide
reizen had hij genoegzame gelegenheid, om het
land volkomen te leeren kennen. Tot het jaar
i640, toen hij opontboden werd , bekleedde
hij het stadhouderschap, en zag zijne, zoo

welmeenend aangewende pogingen door de on-
geveinsde dankbaarheid der gezamenlijke imvo-

O 4 ners
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ners beloond (*). Voor de tweede maal
werd hem in i648 dezelfde moeijelijke post
opgedragen, en ook toen opende hij zijue
ambtsverrigtingen met eene reis door alle de
provintien. In 165a keerde hij, om de kro-
ning der koningin bij te wonen, over Torned
terug. Overal vertoonden zich in een regelmatig
bestuur en voortreffelijke verordeningen de
sporen van zijne tegenwoordigheid. De naam
van landsvader, dien de inwoners hem ga-
ven en zegenend hunne kinderen leerden sta-
melen , was eene veel schooner belooning, dan
wanneer zij hem op Abo's fraaiste plein eene
gedenkzuil hadden opgerigt.

Kort na zijne eerste aankomst zond hij der
regering een zeer uitvoerig berigt over den
toestand van het land, en verzocht haar ern-
stig en dringend , zoo spoedig doenlijk de noo-
dige maatregelen te nemen, ten einde de mis-
bruiken en gebreken, waaronder het goede
volk leed, te weren en te herstellen. Haar
antwoord is een merkAAraardig hewijs van de
zorgvuldigheid , waarmede zij het welzijn van
hare finlandsche onderdanen poogde te bevor-
deren. Intusschen vond zij volstrekt geen an-
der middel, qm eene doelmatige en duurzame

(*) Men zje zijn Tankjebak-utgifu/in af U. Krutwitf*
Stochh, iSo(S. & 13./.

be--
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beschaving in te voeren, dan eene universiteit
te stichten en eenige goede scholen aan te leg-
gen ; terwijl zij het tevens noodzakelijk oor-
deelde, uit het midden der natie zelve mannen
te vormen, die tot wereldlijke en geestelijke
ambten geschikt waren. Brahe had den voor-
slag tot de stichting van eene akademie te Abo.
gedaan, en de regering belastte zich gaarne
met de uitvoering van dat loffelijke ontwerp:
lagere scholen zouden op verscheidene plaatsen
aangelegd worden. Op de levenswijze der gees-
telijken , inzonderheid in het stift FViborg, zou
men naauAvkeuriger acht geven: het getal der
kerken zou men vermeerderen en de al te uit-
gestrekte gemeenten onder meer leeraars ver-
deelen. Te Tawastehus en FViborg besloot
men, bijzondere landdrosten aan te stellen;
wijl de distrikten daar al te groot waren; en
de stadhouder-generaal werd uitgenoodigd, om
tot dien nieuAven post eenige personen voor
te dragen, die der landtaal kundig waren.
De klagten over de onregtvaardige voogden en
wetlezers oordeelde men niet eerder te kunnen
uit den weg ruimen, dan Avanneer de open-
bare opvoedingsinstituten behoorlijk geregeld en
uit derzelver schoot bekwame voorwerpen ge-
vormd zouden zijn. De nuttelooze menigte
van ontvangers zou verminderd worden; want
hoe grooter hun aantal was, des te ZAvaarder

O S last
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last drukte het volk. Ook had de graaf voor-
geslagen , een afzonderlijk kamergeregt in Fin-
land op te rigten , 't welk men echter nog in
beraad nam. Te Sandö zou eene stad aange-
legd worden en de gouverneur-generaal alle
mogelijke pogingen aanwenden, dat zich in den
omtrek van Tawastehus burgers met der woon
nederzetten, die met der tijd een vlek of eene
kleine stad konden vormen, waardoor aan den
drokken handel ten platten lande in die pro-
vintie een einde zou kunnen gemaakt worden.
Voorts had de graaf eene vereeniging van den
P'dijdine, Lappis en andere groote wateren
ontworpen, die den bloei van het land en der
steden ten sterkste zou bevorderen. De rege-
ring moedigde hem aan, daarmede een begin
te maken en naar lieden om te zien, die in
dergelijke werkzaamheden genoegzaam geoefend
waren. Eindelijk had hij ook zijne klagten
over de losbandigheid en neiging tot dronken-
schap van den grooten hoop ingebragt: de re-
gering wist geen middel om deze zedeloosheid
te beteugelen; zij vermaande echter de geeste-
lijken , een beter voorbeeld te geven, dan op
zeer vele plaatsen door dezelve geschiedde (*).

De knevelarijen en baatzucht der beambten

(*) Zie liet antAVoord van de regering. Aba-Jidnin-
gar 1782. S. 10. 19. 28. 34.

ble-
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bleven voortduren. Onder de aanhoudende oor-
logen op vreemden bodem kon de regering de
vereischte aandacht op de groote wanorden niet
vestigen, die van tijd tot tijd in het staatsbe-
stuur ingeslopen waren, noch de verregaande
aanmatigingen beteugelen, waardoor de meer
vermogenden in den lande de heiligheid der wet-
ten en de regten hunner geringere medeburgers
straffeloos verkrachtten. Zeer zelden durfde het
volk de bescherming der geregtigheid inroepen,'
en, Avanneer dit al gebeurde, ontbrak het zij-
ner partij zelden aan middelen en uitAvegen,
o'm de ZAA'akke en bevende stem des aanklagers
te verdooven, of door langAvijlige pleitgedingen
de regtvaardige straf en verdiende schande te
ontduiken. Om de regten van de kroon te be-
waken en tevens de ambtsbediening der hooge-
re en lagere beambten aan eene soort van op-
pertoezigt te onderwerpen, plagt de regering
somwijlen zoo genaamde kamerfiskaals aan te
stellen, wier pligt was, misdadige en trouAve-
looze beambten aan te klagen en de regten der
kroon en der onderdrukte burgers te verdedigen.
Het is ligt te begrijpen, dat zij, uit dien hoof-
de, bij de vermogenden gehaat waren en me-
nige mishandeling moesten ondergaan. Van
den toestand te Kexholmsldn in 1649 schetst
Samuel Croell een allezins treurig tafereel: de
regtbanken lieten zich door de beide partijen

om-



omkoopen: een regter had de om
zulken, die regt van hem vorderden, strak aan
te zien; en het was algemeen bekend, dat door
het getal van vingers, 't welk de klager alsdan
opstak, beduid werd, hoeveel daalders de regter
te wachten had, welke hij, na het eindigen der
zitting, zorgvuldig invorderde en daardoor al-
lengs aanzienlijke rijkdommen verwierf. leder
starost, die gerigt hield, gaf den landdrost 80
tot 90 roebels , en deze penningen knevelde
hij naderhand wederom dubbel van den gemee-
nen man af. Alle grondige klagten en bezwa-;
ren Averden onverhoord van de hand gewezen ■
en dit deed vele inwoners de wijk naar Rus-
land nemen. Te Kexholmsldn waren meer
dan achthonderd huurders van landhoeven, die
ieder jaarlijks eenen roebel aan den gouverneur
moesten opbrengen. Met de inkomsten van de
kroon werd op de schandelijkste wijze gehan-
deld. Hoeveel daarvan gestolen wrerd, blijkt
hieruit, dat het inkomen van den gouverneur
van Nyslott veel grooter was, dan het gan-
sche bedrag der kroongelden. Hij, die in zijn
distrikt voogd wilde worden, moest hem jaar-
lijks eene zilveren kan van honderd lood en
zijnen boekhouder of secretaris iso daalders
vereeren; terwijl de laatstgenoemde nog daar-
enboven , mits wederom voor eene afzonderlijke
belooning, derekeningen der voogden opmaakte,

welks

aso FINLAND en



de FINNEN. 221

welke hij toch moest controlleren. De gouver-
neur Karel Mbrner had , om de kosten van een
enkel feest te bestrijden , 't welk hij zijnen vrien-
den gaf, op eens 1295 daalders en 24 oord doen
heffen. De gouverneur-generaal, de landdrost
en de ontvangers hadden bijzondere belastingen
uitgedacht3 welker opbrengst zij onder elkan-;
der deelden. De inspecteur van den kleinen
tol in Finland veroorloofde zich de laagste en
ongehoordste bedriegerijen, waardoor hij dan
ook alles in eenen ruimen overvloed had en
als een vorst leefde. De vrijmoedige en eer-»
lijke fiskaal, die het Avaagde, deze afschuwe-
lijke misbruiken aan het licht tebrengen, moest
tevoren menige mishandeling ondergaan; zelfs
Brahe , wiens overige goede hoedanigheden
alleen door de ondeugd der hebzucht eenigzins
verdonkerd werden, schijnt aan deze Avanorde
min of meer deel gehad te hebben. Ook hij
behoorde tot de vijanden van den braven Croellt
die door zijne bewerking in hechtenis genomen
en slechts door een bijzonder koninklijk bevel
weder hersteld werd; doch wijl de voornaam-
ste beambten in zijn proces gewikkeld waren,
werd de uitvoering van dat bevel door het
hooge geregtshof eenen geruimen tijd vertraagd
en eindelijk geheel vergeten (*). De inkomsten

(*) Abo-Tidningar 1796. n", 4u'
der
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der opper- en neder geregten (de lagmannen
en haradshofdinge) genoten de voornaamste
rijksambtenaren: waarom die posten zelve door
zeer sober bezoldigde en ten eenemaal onkun-
dige plaatsvervangers bediend werden, welke
het hooge geregtshof dikwerf de eerste regts-
gronden moest herinneren, Dikwerf bevond
dat hof zich in de grootste verlegenheid, hoe
het de open gevallene regtersplaatsen wederom
zou bezetten, en durfde zulk eenen post niet
vergeven, zonder het gevoelen der grooten,
aan welke de inkomsten toegewezen waren,'
vooraf ingenomen te hebben. In het jaar 16.77
verzocht het den koning, aan de te stich-
ten akademie ook eenige regtsgeleerden te plaat-
sen, ten einde de vaderlandsche jongelingschap
tot de beoefening van de regtsgeleerdheid mog-
te aangemoedigd Avorden. Den studenten zou
het vergund zijn, als toehoorders de zittingen
van het hooge geregtshof bij te wonen en de
twistende partijen als procureurs te dienen:
de bekwaamsten zou men vervolgens tot reg-
ters kiezen.

Het krijgswezen was door den graaf Brahe
op eenen nieuwen en veel beteren voet ge-
bragt. Hij was de eerste, die de weerspannige
Sawolaxers noodzaakte, soldaten te leveren :
zes hoeven leverden in 't eerst slechts éénen
man. Den bisschop werd bevolen, de pogin-

gen
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gen der wervers door den invloed der geeste-
lijkheid te ondersteunen: zelfs moesten de jon-
ge knapen in de scholen, die geene geschikt-
heid of neiging tot de wetenschappen hadden,
door hunne leermeesters opgewekt Avorden, om
de pen met het zwaard te verwisselen en zich
in eenen stand te begeven, die hen veel eer-;
der den weg tot roem en eervolle ambten zou
banen. Om de militaire opschrijving te ont-
gaan, vertrokken zeer vele ongehuwde mans-
personen uit Finland naar Zweden, waar zij
zich overal in de bosschen ophielden, deels als
knechts, deels onder het voorwendsel van eeni-
ge moerassige plekken gronds bruikbaar te ma-
ken. Deze zoo hoogst nadeelige verhuizingen
konden niet langer oogluikend geduld Avorden:
den gevlugten werd ernstig gelast, zich naar
hunne voormalige woonplaats terug te bege-
ven : echter was het vreemden arbeiders ver-
gund, in den herfst, om te dorsenen, over te
komen, en met het door hen verdiende geld,
in de lente, weder huiswaarts te keeren: ook
gold deze verordening geenszins den finland-
schen kolonisten, Avelke men eigenlijk der-
AAraarts had gelokt, om de woest liggende oor-
den vruchtbaar te maken (*).

Door Brahe's ijverige bemoeijingen werd

(*) Stjernmann 11. S. 56.
de
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de nieuw gestichte akademie te Abo den i3
Julij i640 met de gepaste plegtigheden ingewijd.
Voor het gansche land, waarover zich van
deze zon uit de verkwikkende stralen der ver-
lichting en beschaving zouden verspreiden, was
deze dag een blijde feestdag, die overal met
dankbare godsdienstoefeningen en betamelijke
vreugde gevierd werd. De inwijding zelve
geschiedde door eenen statigen optogt van het
kasteel naar de kerk, door eene doelmatige re-
devoering enz., en werd met een deftig gast-
maal besloten. Den derden dag werd er een
tooneelspel, de studenten genaamd, onder het
opzigt en bestuur van den hoogleeraar in de
geschiedenis en staatkunde, JVexionius, ver-
toond, 't Avelk ongemeen veel toejuiching
vond, Avaarom men deze soort van uitspan-
ning naderhand meermaals herhaalde. Doch
reeds de titels van die tooneelspelen beAvijzen
overtuigend het gebrek aan smaak van de
schrijvers en van hunne eeuw. Zoo had, bij
Voorbeeld, Jakob Chronander een tooneelstuk
vervaardigd, 't welk heette: vlijt en luiheid:
de wezenlijke titel had moeten zijn: verveling,
en die had tevens het gansche stuk, met op-
zigt tot den lezer of aanschouwer, gekentee-
kend. De kluchtspelen van dezen Chronan-
der bevatten echter verscheidene vrolijke za»
menspraken en oordeelvellingen over het hu-

we-
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gelijk en het trouwen. Erich Kolmodins
schreef een allerliefst blijspel, onder den titel
van genesis aetherea, of de geboorte van
Jezus Christus, enz. (*). In dergelijke too-
neelstukken vervulden de narren, welke naar
het gebruik der toenmalige tijden," de aanzien-
lijke heden in hunnen dienst hadden ', niet zei--
den de hoofdrollen (**). Weldra begon dé
geestelijkheid zich tegen die vertooningen te
verklaren en ze als zedeloos uit te krijten i

reden genoeg, om ze af te schaffen: en nu
mogt er, zonder verlof van het konsistorie >
geen tooneelstuk meer opgevoerd worden.

Tot hoogleeraars aan de nieuwe universi-
teit werden gedeeltelijk de leermeesters vart
het gymnasium benoemd, gedeeltelijk ver-~
scheidene geleerden uit Zweden beroepen. De
godgeleerde fakulteit ontving, als de voornaam-
ste, drie hoogleeraren: voor de regtsgeleerde
en geneeskundige werd slechts één bestemd*
Aan geneesheeren was nog zulk een groot
gebrek, dat, eerst een jaar na de stichting der
akademie, een oud student in de medicijnen
tot hoogleeraar moest beroepen worden; wijl
er zich Ar olstrekt geen mededinger opdeed. Dö
fakulteit der Avijsbegeerte telde zes hoogleeraars .*

1) iii

(*) Abo-Tidningar, 1793. n, 22.
(**) Tengström, pag. 81.
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l) in de geschiedenis en staatkunde, 2) in de
hebreeuwsche en grieksche talen, 5) in de
mathesis, 4) in de physica, 5) in de logica
en dichtkunst, 6) in de Avelsprekendheid. Na-
derhand werd er, door de beAverking van
Erich Justander, nog een afzonderlijk hoog-
leeraar voor de dichtkunst beroepen, om Aviens
bezoldiging te vinden, men de inkomsten der
overige hoogleeraars verminderde: de fakulteit
der wijsbegeerte ontving ook nog twee adjunk-
ten. In het eerst moest de universiteit zich met
de oude, voor het gymnasium bestemde gebou-
wen vergenoegen, die eenigzins verbouAvd en
schoon gemaakt werden. De gehoorzalen kon-
den niet verAArarmd worden, en Avaren dus in
den Avinter bijna geheel onbruikbaar. Desniet-
temin moest men zich van dezdven, niet zon-
der groot nadeel voor de studenten, tot op de
jongste tijden bedienen. Zoo verre de omstan-
digheden het vergunden, kAvam de inrigting
met die der akademie van JJpsala overeen.'
De voorlezingen werden alle in het latijn ge-
houden , en geschiedden bijna alle in het open-
baar; want het grootste gedeelte der studenten
Avas te behoeftig, om de leeraars tot afzonder-
lijke kollegien aan te moedigen. Met deze ma-;
nier van ondenvijzen waren nog drie nuttige
hulpmiddelen verbonden: 1) een naamvkcurig
onderzoek naar de vorderingen der studerende

jeugd,;
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jeugd, 't Avelk de hoogleeraar inzonderheid op
het einde van zijnen cursus deed, 2) veelvul-
dige disputatien en 3) redevoeringen, die door
de studenten, deels in onrijm, deels in ver-
zen , meestal des zondags namiddags, openlijk
gehouden werden. Reeds terstond overtrof het
aantal leerlingen de verwachting zeer ver-
re, en dat aantal nam steeds meer en meer
toe. Zdfs uit Zweden spoedden zich weetgie-
rige jongelingen naar den nieuwen zetel der
Muzen aan de oevers der Aura. Voor stu-
denten , die zich op andere plaatsen, buiten
'slands, op de wetenschappen toelegden, werd
op alle feest- en bededagen eene inzameling in
de kerken gedaan. Reeds in het jaar i643 be-
sloot de fakulteit der wijsbegeerte eene plegtige
doctorale promotie te doen; doch bij die gele-
genheid herinnerde de regering, dat, ten einde
de akademische waardigheden op haren prijs
en in eere te houden, men niet iedereen , maar
slechts zeer weinigen, en wel bij uitstek ge-
leerden jongelingen, zulk eene openlijke bevor-
dering mogt vergunnen. Een der kandidaten
bezat vrij uitgebreide kundigheden, doch Avas

in vita et moribus {in levenswandel en ma-
nieren) eenigzins ongepolijst en ruw: men
weigerde hem dus de promotie zelve niet;
doch hij mogt ditmaal niet pro gradu docto-
ratus disputeren. De ander was geheel en al
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onbekAvaam: hij moest zich derhalve verpligj
ten, öf nog volle drie jaren te studeren, óf
zich onverwijld naar een oord in Zweden te
begeven, waar zijne onkunde niet, tot schande
der akademie, aan het licht kon komen. — De
kosten van deze nieuAve stichting moesten uit
de kroonsinkdisten van Finland bestreden
Avorden; doch in den uitgeputten staat van het
land waren de kassen bijna altijd ledig: da
bezoldigingen der hoogleeraars werden derhal-;
ve zeer zelden regelmatig betaald. Het geld-
gebrek en de verwarring in het finantiewezen
waren zoo groot, dat zelfs de leden van het
hooge geregtshof dikwerf de jammerlijkste klag-r
ten over het achterblijven van hunne trakte-
menten aanhieven. Evemvel ontvingen zij ze
van tijd tot tijd, 't zij dan in lands produk-
ten, 't zij in zeer kleine sommen. — Intusschen
verdient de waarlijk patriottische moed der re-
gering allezins bewonderd te Avorden, die in
zulke benarde omstandigheden niet afgeschrikt
Averd, om eene zoo kostbare, doch voor het
welzijn van het land zoo heilzame stichting
te ondernemen. Onder een min helder den-
kend en meer heerschzuchtig bestuur zou men,
zelfs in gunstigere tijden, bezwaarlijk de mid-i
delen daartoe gevonden, en er liever eenige
honderd ledigloopers, soldaten genaamd, voor
onderhouden hebben, — Pene groote hindernis

voor



de FINNEN.
229

voor de wetenschappelijke beschaving was het
gebrek aan boeken. Zeer veel moeite wendde
de universiteit aan, om eenen buitenlandschen
boekverkooper te bewegen, zich in hare stad
met der woon neder te zetten; en ofschoon een
paar Lubeckers dit al ondernamen, wilde het
echter met dien handel teAbo niet regt gelukken;
wijl het der studerende jeugd te veel geldskost-
te, zich van de noodige boeken te voorzien.
Sedert er in 1672 te Abo eene boekdrukkerij
werd aangelegd, gaven de hoogleeraars over
hunne bijzondere Avetenschappen, in den vorm
van disputatien, handboeken uit, welke de
studenten vlijtig verzamelden en bewaarden,
en waarover naderhand voorlezingen werden ge-
houden. De finlandsche letterkunde was slechts
zeer spaarzaam voorzien. Eenige gebedeboeken,
eene uitvoerige en verkorte verklaring Aran den
catechismus, de postille van den bisschop Erich
Erichszoon, die 1625 te Stockholm in twee
deden in 4to verscheen, verscheidene gezang-
boeken, die sedert 1618 in het licht kwamen ,
ziedaar de eenigste bronnen van troost en
stichting, die voor de vrome zielen, in de
landstaal, geopend waren. Afdrukken van
Agricola's Nieuw Testament waren reeds
zeer zeldzaam geworden, en een volledige fin-
landsche bijbel was eene dringende behoefte.
De geestelijkheid wendde zich tot de regering,
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ên verzocht haar, een zoo belangrijk Averk, zoö

Veel mogelijk, te bevorderen. Er Averd dus
eene kommissie van Finlands geleerdste man-
nen benoemd, die zich van den haar opgedra-
gen last zoo ijverig kweet, dat de gansche
bijbel bereids in het jaar i642, op koninklijke
kosten, te Stockholm in het licht verscheen.1
Deze uitgave is in groot folio, en kenmerkt
zich inzonderheid door hare uiterlijke gedaante.;
De vertaling is gedeeltelijk volgens den oor-;
spronkelijken tekst, gedeeltelijk naar Luthers
duitsche overzetting en den ZAveedsdien bijbel
vervaardigd, uit laatstgenoemden de
Voorrede, de ophelderingen en hoofdzakelijke
inhoud van ieder kapittel Avoordelijk is over-
genomen. Van Agricola's arbeid heeft men
met omzigtigheid gebruik gemaakt: de taal en
spelling zijn in vele opziglen verbeterd. lede-
re kerk ontving zulk eenen afdruk, en, ondanks
den tamelijk hoogen prijs, AA>as de begeerte
van het volk naar deze eerste bron der hei-
ligste waarheden zoo groot, dat alle de afdruk-
ken binnen eenen zeer korten tijd verkocht
waren (*). — In i6si gaf de proost van Bir-
kala, Jacobus Pauli Raumann , te Stockholm
eene finlandsche vertaling van de Augsburg-
eche Geloofsbelijdenis uit, die voor ongemeen

(*) Lüdeké, 1,1. S. 271.

fraai
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fraai Avordt gehouden. Ook waren in Finland
verscheidene russische gemeenten, die uit Rus-
land met leeraars werden voorzien, welke het
konsistorie van Abo examineerde. Tot hun ge-
bruik werd er,doorßrahe's bewerking, een fin-
landsche catechismus met russisclie letters ge-
drukt ; tenvijl de vaderlandlievende zorgvuldig-
heid van dezenedelen man het schoolwezen, overal
verbeterde, en niet alleen de dom- en kathedraal-
scholen op eenen meer doelmatigen voet bragt,
maar ook op verscheidene plaatsen lagere scho-
len aanlegde. De groote kerspelen werden ver-
deeld en over het geheel meer kerken gebouAvd.

Slechts zeer langzaam maakte de fijnere be-
schaving eenige beduidende vorderingen. Zelfs
de hoogleeraars der nieuwelings gestichte aka-
demie AAraren met sombere vooroordeelen be-
hebt. De onfeilbaarheid der sterrekunde werd
in 1647 door den hooglecraar in de mathesis,
Simon Kexler, in vollen ernst beAveerd en ver-
dedigd. Een ander professor, Martin Sto-
dius, Averd algemeen voor eenen toovenaar
gehouden , en zelfs deswegens aangeklaagd.
Men beschuldigde hem namelijk, dat hij de zin-
neloosheid van eenen zekeren student had be-
werkt;, dien hij verscheidene geheime kunsten
(bij voorbeeld, een onzigtbaar schrift, 't welk
over het \ruur leesbaar Averd, de uitwerkingen
Van het brandglas enz.) zou geleerd hebben.
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Daar echter zijne ambtgenooten eenparig g&i
tuigden, dat hij, noch dronken, noch nuchter,
in zijne gesprekken nooit eenige aanleiding tot

zulk een vermoeden had gegeven; ofschoon
hij anderzins zeer ligtgeloovig Avas, en gaarne
over dingen sprak , die van luttel belang
waren en alleen tot tijdverdrijf dienden; werd
hij toenmaals (i644) vrij gesproken. Bij den
grooten hoop bleef de verdenking nogtans voort-
duren, en alle de vroegere beschuldigingen
werden op nieuw in aanmerking genomen, toen
een lector aan het gymnasium te JViborg
werd aangeklaagd, dat hij over de Cabbala
van Michael Palez, die hem door Stodius
geleend was, voorlezingen had gehouden. Nu
werd deze andermaals voor het konsisterie ge-
dagvaard en dadelijk van zijnen post ontzet.
Doch de helder denkende kanselier der akade-
mïe, Peter Brahe, vernietigde dit, het men-»
schelijk verstand tot schande strekkende vonnis,
en uitte in zijn antwoord, 't welk hij desAve-
gens schriftelijk inzond, gevoelens , die de leer-
aars Aran Avijsheid en deugd ten diepste moes-
ten beschamen (*). Niets viel vaker voor,
dan processen tegen heksen en duivelskunste-
naars. In i64i veroordeelde het hooge ge-
regtshof, na vele wijdloopige verhooren, eenen

(*) TengstrS,nl pag. j3 seqq.

rond?
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rondzwervenden bedelaar puujumala {houtgod)
bijgenaamd, tot den brandstapel. Zijne beschul-
diging was , dat hij allerlei ziekten kon genezen,
het gebakkene en gebrouAvene wél deed uitval-
len , gestolene goederen terug bezorgde, en
meer dergelijke ongeoorloofde kunsten bedreef.
Een ander Averd beschuldigd, dat de booze
geest hem in zijne kunstenarijen behulpzaam Avas,
en na een lang verhoor bekende hij, dat de
duivel eens in eene zware ziekte bij hem AA'as

gekomen en hem sedert dien tijd in den slaap
en in den droom verscheen. Zelfs werden de
gewone heksen- of Avaterproeven Aveder in zAvang

gebragt. Eene beruchte tooveres werd door
den beul in de rivier geworpen, doch zonk
niet, Avijl zij, zoo als zij dat zonderlinge ver-
schijnsel verklaarde, den mond digt hield. Reeds
waren hare ouders om tooverij verbrand: ook
zij werd tot denzelfden dood veroordeeld, en
zeide, toen haar het vonnis bekend Avas ge-
maakt, bij het verlaten van de regtzaal: reeds
hebben ztyen anderen, die veel beter waren,
dan ik, het leven opgeofferd. — In i643
verd ook een russische priester beschuldigd,
dat hij zich met verbodene kunstenarijen op-
hield, en deswegens voor het geregt gedag-
vaard: hij zou uit een zeker huis den boozen
geest hebben verdreven, dien echter slechts de
eigenaar-alleen, inzonderheid, wanneer hij dron-
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ken was, zag en hoorde. De aangeklaagde
werd verschrikkelijk mishandeld en door de ge»
regtsdienaars met twee andere misdadigers in
ketenen geklonken. Hij betuigde, dat hij zich
den haat van het volk berokkend had; wijl hij
hetzelve het ware geloof en den finlandschen,
met russische letters gedrukten catechismus had
willen leeren. Zijne onschuld was zoo zonne-
klaar en de misdaden, van Avelke men hem be-
schuldigde , zoo ongerijmd, dat het hooge ge-
regtshof hem vrijsprak en hem wederom in zijn
ambt herstelde, met de ernstige vermaning,
van zich voortaan stil en zedig te gedragen en
zich nimmer met hekserijen te bemoeijen, als
eenen priester geenszins betaamende. Een
zeker schrijver werd insgelijks geregtelijk ver-
volgd ; wijl hij met zijn eigen bloed aan den
duivel eenen brief zou gesdireven en hem zijn
ligchaam en zijne ziel voor 400 daalders aan-
geboden hebben. Eenige dagen daarna — zoo
luidde zijne beschuldiging — was de helsche
geest hem met eene beurs vol geld versche-
nen, en had hem de hand toegereikt, welke hij
echter niet had aangenomen. — Met één Avoord,
het flaauwste vermoeden, de geringste aanlei-
ding was genoegzaam, om eenen onschuldigen
in een gevaarlijk krimineel proces te wikkelen.
Zelfs bij het konsistorie werden zeer dikwijls
personen van tooverij en bezweringen aange-

klaagd ;
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klaagd; doch over het algemeen handelde de
geestelijkheid te dezen opzigte verre na zoo
streng niet, als de wereldlijke regter. Intus-
schen was het geloof aan heksen en duivels-
konsten bij het volk zoo diep ingeworteld, dat
de bloedigste schavotstraffen hetzelve niet kon-
den uitroeijen: vruchteloos waarschuwden de
leeraars de aanschouwende menigte bij iedere
£trafoefening : vruchteloos gelastte de graaf
Brahe , dat er jaarlijks driemaal tegen het hek-
senwezen zou gepredikt worden. — De be-
ruchtste en knapste toovenaars echter leverde
het uiterste Noorden op; waarom dan ook
de Zuid-Finnen dikwerf naar Oesterbottn reis-
den , ten einde den Lappen over gestelene goe-
deren enz. raad te vragen; ofschoon zij vooraf
wisten, dat, Avanneer het oogmerk van hunne
reis ontdekt werd, zij ten minste de kerkboete
niet konden ontgaan.

Van de ruwheid en onbeschaafdheid der toen-
malige zeden heeft men talrijke bewijzen: de
geestelijken waren aan de dronkenschap geheel
overgegeven, vochten met elkander en klaag-
den elkander bij het konstistorie telkens aan
over gepleegde dadelijkheden. Aan drinkgelagen
deel te nemen, was hen vergund; doch niet tot
ergernis, maar tot betering en om een goed
voorbeeld te geven: zij moesten zich voor alle
onbetamelijkheden wachten, geene gezondheden

drin-
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drinken enz. (*). Inzonderheid werden zij bij
hunne bezoeken en huisselijke katechisatien,
welke zij omtrent vastenavond hielden, ruim
onthaald, en niet zelden vielen er bij dergelijke
gelegenheden grove buitensporigheden voor. Den
geestelijken werden derhalve die bezoeken ten

strengste verboden: zij moesten hunne gemeen-
ten in de kerk verzamelen, haar daar onder-
wijzen en van hare zielsbelangen kennis nemen.
De gewoonte, dat de priesters hunne stoolreg-
ten gedeeltelijk zelve van de boeren moesten
afbedelen , veroorzaakte niet alleen menige
botsing, maar hinderde hen ook merkelijk in
hunne studiën. Vandaar, dat de bisschop Rot—
hovius er ten sterkste op aandrong, dat de
regering de bezoldigingen der geestelijkheid op
eenen anderen voet zou inrigten. De pastoors
behandelden hunne kapellans als hunne knechts,
en men was zelfs genoodzaakt, hen openlijk te
waarschouwen, die lieden beter te bejegenen
en hen toch niet alle gelegenheid tot geleerde
bezigheden te ontrooven. De bierkroegen in
de nabijheid der kerken werden gesloten; en
nogtans was de ondeugd der dronkenschap zoo
algemeen, dat de geestelijken op den predik-
stoel den regters en anderen overheidspersonen

(*) Ecclesiastique Samntatir.ger. ffexio 1789. S, 266.

bun-
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hunne zwelgerijen met ronde woorden ver-
weten.

De venusziekte was eene nog zeer zeldzame
en ongewone kwaal. Een zekere boer was er
in i64a mede besmet: terstond Averd hij met
zijn gansche huisgezin van de openbare gods-
dienstoefeningen uitgesloten; tenvijl de predik
ker hem afzonderlijk moest onderwijzen, den
kranken eenen geneesheer verschaffen en in de
kerk eenige ondersteuning voor hem doen in-
zamelen. — De gezellige verkeering Avas zeer
eng beperkt en genoegzaam zonder eenige be-
schaving. Bij het verwisselen van het recto-
raat aan de akademie te Abo moest de nieuAV
gekozen rector een gastmaal geven, waarop
alle aanzienlijke inwoners genoodigd werden.
VrouAven waren er echter geheel van uitgezon-
derd: ook mogten er volstrekt niet meer dan
zes schotels en op het nageregt geen suiker-
gebak , maar alleen kaas opgedischt worden.
Goed finlandsch bier, een weinig fransche wijn,
of, in de plaats daarvan, rostoksch bier, wa-
ren de dranken: bij voorname gezondheden
mogt men spaanschen wijn laten rondgaan.;
Op eene zAvare straf was verboden, het gast-
maal tot den volgenden dag uit te rekken. —In het jaar 1649 vindt men de eerste sporen
yan het gebruik van den tabak in Finland,

die|
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die, naar het toenmalige spraakgebruik," ge-
dronken Averd (*). ,

Den bloei van Finlands steden nam Brahe
ernstig ter harte : tot verfraaijing en verster-
king van Abo heeft zijn genie zeer veel toe-
gebragt. Het aantal Duitschers in die stad
was nog zeer groot; want in i638 werd er
voor hunne kinderen een afzonderlijk duitsch
leermeester aangesteld, om hen in de duitsche
taal, den godsdienst en het zingen te onderwij-
zen. — Nu Averd ook JViborg eene geAvigtige
stapelplaats voor de russische koopwaren: zelfs
de russische kooplieden verzonden vandaar
hunne produkten. Door Brahe's bewerking
werd in i64g het naar hem genoemde stadje
Brahestad, in Oesterbottn, gesticht en met
privilegiën begiftigd. Op het eiland Sandö
{Sandholm) , tusschen Heisingfors en Borgo,
zou eene nieuwe handelstad, onder den naam
Nieuw-Helsingfors , aangelegd Avorden : den
i5 November i638 Averden alle personen, die
daartoe genegenheid en een genoegzaam vermo-

(*) Deze enkele bijdragen tot de geschiedenis der
zeden en beschaving zijn meestal uit de uittreksels
der oude protokollen van het kensistorie Abo verza-
meld, die zich in de Abo-Tidning van 1792 en 1793
bevinden. — In Zweden was de tabak reeds veel vroe-
ger algemeen in gebruik, Zie Anmarkningar i svenska
historiën, S. 163.f.

gen
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gen hadden, uitgenoodigd, zich op die-plaats,"
onder het genot van aanzienlijke Aroorregten,
met der Avoon neder te zetten; doch het bleef
bij het ontwerp: de uitvoering mangelde. Ook
Avas Brahe willens, bij de kerk Kuopio , in
Sawolax, Avaar hij eene baronie bezat, eene
Stad te stichten; ten welken einde de zich daar,
bevindende boerenhutten afgebrand Averden:
maar ook die onderneming had geen gevolg. —Met de industrie was het nog steeds zeer so-
ber gesteld: zelfs de dakpannen Averden uit
Holland ontboden.

Door Christina's vriJAvilligen afstand van
den troon (i654) Averd Karel X (voorheen
hertog van Tweebruggen) koning van Zwe-
den. Zijne zesjarige regering was een onafge-
broken oorlog en derhalve voor de Avezenlijke
belangen van zijn rijk niet zeer voordeelig.
Naar zijne legers Averden de dapperste lands-
kinderen gezonden. In 1607 hield men in de
onderscheidene provintien eene bijzondere ver-
gadering Aran de finlandsche stenden, om den
koning de gevraagde ondersteuning toe te staan,
en men besloot, alles tot het wel gelukken
van zijne ondernemingen op te offeren. Te
Aboldn had de adel, in i656, zijne paarden-
diensten {rossdienste) verdubbeld, en den
achtsten boer, ja in de Scheeren zelfs van
vijf boeren tAAr ee tot matrozen geleverd. Hij

hoop-
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hoopte dus, dat de koning zich voor het jaar
1608 met den vijftienden boer zou vergenoe-,
gen, en bood zich tevens nog voor i6sg en
1660 tot het opbrengen van eene buitengewone
belasting aan. De kerkleeraars beloofden een
zeker getal uitgeruste ruiters en van hunne
inkomsten eene aanzienlijke som. De steden
namen op nieuw belastingen op zich en ver-»
dubbelden de te leveren matrozen: ook de
boeren bleven niet achterlijk, maar verklaarden
Zich bereid, om der militaire opschrijving te
gehoorzamen (*). Vruchteloos beijverde Ka-
rel zich, met Rusland in eene goede ver-
standhouding te blijven. De Czaar Alexej
Michailowitsch wilde oorlog, om zijne, door
den Stollbower vrede verlorene provintien te
heroveren; en dat oogmerk hoopte hij des te
gemakkelijker te bereiken; wijl Zweden boAen-r-
dien met Polen reeds in eenen oorlog was ge-
wikkeld. Eerst wendden de Russen zich tegen
Carelien: die gansche provintie werd ver-
woest; Avant nergens ontmoetten zij tegen-
stand: de hier met der woon gevestigde griek-
sche christenen verklaarden zich terstond voor
hunne voormalige landslieden, en gedroegen
zich meerendeels woester, dan de vijand zelf:

(*} Zie de oorkonden in Stjernmans Bihang utaf
itskilliga allmdnna handlingar, S- 343. ff\

over-
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bveral waren moord en uitplundeiing hunne
geleiders. De Russen hadden allen Finnen
en Zweden ", die het grieksche geloof niet wil-
den omhelzen en de heerschappij van den Czaar
Weigerden te erkennen, den dood gezworen;
de nieuw gestichte stad aan de Newa, Ny.
genaamd, Averd een roof der vlammen, die
tegelijk meer dan 70000 tonnen koren en eene
menigte zout vernielden. Ook in Oesterbottn
strekten de Russen hunne verwoestingen tot
aan Cajana uit: de hoeven werden afgebrand
en de ongelukkige bewoners vlugtten in de
bosschen. Intussehen had Gustaaf Ló'wen-
Jiaupt het opperbevel in Finland overgeno-
men en terstond de voortreffelijkste maatre-
gelen in 't werk gesteld, om den vijand het
verder doordringen te beletten: tegen het einde
van het jaar i656 noodzaakte hij hem zelfs,'
binnen zijne eigene grenzen terug te trekken.
Nu rukten de Russen met hun hoofdleger te-

gen Lijf- en Ehstland aan, en verwoestten
die beide provintien op .de Arerschrikkelijkste
wijze. Finland schijnt van toen af verschoond
te zijn gebleven (*), tot er eindelijk den 20

November i658 eene driejarige wapenschorsing
werd gesloten, gedurende welke de Russen

(.*) Puffetidorf de rebus geslis Caroli Gustavi, p. 180.
seqq.

eeni-
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eenige van de door hen bezette plaatsen, in
Lijfland, in hunne magt hielden.

In 1668 benoemde Karel eenen man tot
bisschop van Abo, die zich in de verlichte
school van eenen Calixtus gevormd had, en
wiens naam in de jaarboeken der zweedsche
letterkunde met roem vermeld wordt: ik be-
doel Johann Elofszoon Terserus. Reeds lang
te voren had hij zich als eenen ijverigen vriend
Van den koning en het koninklijke huis onder-
scheiden , en dien ten gevolge van den monarch
de verzekering ontvangen, dat niet alleen de
regten van den bisschop krachtdadiger, dan
ooit, zouden beschermd worden, maar dat hij
hem tevens volvaardig zou behulpzaam zijn,
om de in zijn stift Aran tijd tot tijd ingeslopene
wanorden te keer te gaan en te herstellen.
Dadelijk na het aanvaarden van zijn ambt be-
wonderde ieder zijne onvermoeide werkzaamheid
en zijne welmeenende pogingen, om ook zijne
onderhoorigen tot het vervullen van hunne
pligten op te wekken. De geestelijkheid spoor-
de hij tot eene noeste vlijt in hunne letteroe-
feningen aan : op verscheidene plaatsen , zelfs
te Oesterbottn, bewerkte hij sijnoden of za-
menkomsten der geestdijken, waar zij hunne
vaardigheid in het houden van tAvistredenen
bewijzen en allerlei schikkingen ten beste van
hunne gemeenten maken moesten. Dat er, in

weer-
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Weerwil van de daarop bedreigde straf, zoo
vele priesters van die vergaderingen Avegble-
ven, moet misschien alleen daaraan worden
toegeschreven, dat menigeen bang voor zooda-
nige vuurproef Avas. Overal beijverde hij zich,
de orde te handhaven en de misbruiken, zoo
veel mogelijk, te vernietigen. Den priesters
Werd bevolen, zich betamelijk te gedragen, het
lange hoofdhaar af te snijden, niet zonder
kragen den predikstoel te beklimmen, geene
kranken zonder mantel of Avambuis te bezoeken ,
en bovenal matig en ordelijk te leven. Van den
groven Avellust en Avulpsche driften der geeste-
lijken , die zelfs fatsoenlijke vrouAven uit den
adelstand belaagden en zich alsdan op eene alle-
zins ergerlijke wijze tegen hunne vijanden en
mededingers, op den kansel, uitbeten, zouden
nog veel meer voorbeelden kunnen bijgebragt
worden. Een zeker prediker werd wegens de
slechte behandeling, welke zijne vrouw van
hem moest ondergaan, openlijk aangeklaagd en
met eene regterlijke vervolging bedreigd, in*
dien hij haar vaker sloeg, dan billijk was,

Tot den geestelijken stand werden meermaals
ten hoogste ongeschikte personen bevorderd.
Zoo klaagde de stadhouder van Abo, dat de
magistraat eenen zekeren man tot matroos had
bestemd, die daags voordat hij op de mon-
aterrol gebragt werd — priester was geAvor-

en a den!
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den! Ten gebruike en tevens ter eere der
geestelijkheid van het stift Abo, gaf Terserus ,
in 1665, eene verklaring over den catechis-
mus uit, die in het zweedsch geschreven was;
wijl vele leeraars van zijn kerspel het latijn
niet genoegzaam magtig waren; (een geordende
priester moest zich, in i6sg, verbinden, nog
een jaar te Abo te studeren, zich inzon-
derheid op de latijnsche taal toe te leggen, en
zelfs dien tijd nog te verlengen, wanneer hij
alsdan nog niet verre genoeg mogt gevorderd
zijn). De ijver, waarmede hij zijne onderhoo-
rige geestelijken tot de vervulling van hunne
pligten aanmoedigde, en de onkreukbare trouw,'
waarmede hij zijn ambt waarnam, veroorzaak-
ten hem vele vijanden, zelfs onder de hoog-
leeraars te Abo. Eenigen der laatstgenoemden
bespeurden 't eerst in zijn werk over den ca-
techismus ketterachtige stellingen en gevoe-
lens; en na den dood van zijnen beschermheer
waren de staatkundige omstandigheden hem
dermate ongunstig, dat hij zich genoodzaakt
zag, zijn ambt neder te leggen (*). Zijn on-
miskenbaar oogmerk was, het volk te verlich-

(*) Zie hierover uitvoeriger Tengström Minne ifwer
% E. Terserus, Abo 1795. een fraai geschrift, 't welk
wel verdient, in een onzer theologische journalen, ten
minste stukswijze, bekend gemaakt te worden.

ten
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ten en te beschaven; en reeds had hij, volgens
zijne eigene getuigenis, zijne edele pogingen in
zoo verre zien gelukken, dat te Oesterbottn,
vooral in het noorder gedeelte, even als op
Aland, door den ijver zijner priesters, bijna
alle personen, beneden de 20 of 3o jaren,
hunne moedertaal konden lezen. Lang had
men het in Finland voor onmogelijk gehou-
den, een kind, 't welk niet dagelijks ter school
ging, deze kunst te leeren: evenwel waren
kortelings hier en daar proeven genomen, die
hoop gaven, dat alle de leden der gemeenten,
met der tijd, zonder eenige moeite zouden
kunnen lezen: ook vermaande hij de predikers,
zich langzamerhand kosters aan te schaffen,
die het lezen volkomen kundig Avaren. Een
merkwaardig voorval echter bewees ten duide-
lijkste, dat zelfs deze Terserus zich nog niet
geheel boven de vooroordeelen van zijnen tijd
kon verheffen. In het jaar 1661 werd een
student Avegens verscheidene tooverkunsten
aangeklaagd, en den 16 September ter dood
veroordeeld; wijl hij een verbond met den dui-
vel had gesloten. Sommige leden van het kon-
sistorie Avilden hem slechts uitbannen; doch de
meeste verklaarden zich voor een gesfrenger
vonnis, en onder hen was ook de bisschop,
die echter, bij verscheidene gelegenheden, de
pndubbdzinnigste blijken van zijne vrije en hel-

Q 3 dere
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dere denkAvijze had gegeven. Hij zelf staafde
met velerlei gronden de zekerheid der daad-
zaak en onder anderen ook daarmede, dat de
student in eenen zeer korten tijd ongeAVone
Vorderingen gemaakt en niet alleen zijne mede-»
scholieren, maar zelfs zijne leermeesters over-
troffen had, en tevens eenen anderen student j
die te voren zeer weinig wist, tAvee brieven in
Vrij zuiver latijn had leeren schrijven. Het
Vonnis werd Avezenlijk geA'dd, doch, vóór de
Voltrekking, aan den kanselier der akademie en
rijksdrost, Peter Brahe, ter bekrachtiging
zonden, die het natuurlijk terstond vernietigde en
het gansche voorval als eene schande voor de
akademie verklaarde. Nu ontdekte men, dat
die student zich, uit loutere ijdelheid, op din-
gen beroemd had, die zijne vermogens verre
te boven gingen, en gevolgelijk door zijne ge-
Vangenschap reeds genoegzaam gestraft was.
Hierom beval de kanselier, hem Avederom in
zijne vorige regten te herstellen, en voegde
er ten slotte bij: er zijn voldoende bewijzen
voorhanden, dat men zich in Finland meer-
maals met zulke gevallen heeft bemoeid, die,
op de keper beschouwd, niets dan loutere
Zotheid waren, en nogtans menigen on-
schuldigen het leven hebben gekost. Daar
men nu zaken van zulk een gering belang zoo
ernstig behandelt, wordt het gerucht, 't

welk
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welk van dezelven uitgaat, steeds grooter
en grooter, en aldus maken enkele kleinig-
heden op de gemoederen van kortzigtige
lieden eenen diepen en dikwerf gevaarlijken
indruk. — Op deze wijze Averd de arme student,
die op het punt stond van een slagtoffer van
zijne kAvalijk geplaatste eerzucht te Avorden, ge-
lukkiglijk gered. — Tegen alle bijgeloovige ge-
bruiken werd zeer streng geijverd; doch het volk
bleef er nog sterk aan gehecht. In 1660 Avierp
zich een boer tot eenen afgod op: de kranken
wendden zich tot hem: hij gaf hen voor beze-
tenen uit en verzekerde, den duivel te kunnen
bannen. Een ander, die een bespaard kers-
brood in de rivier had geworpen, om zich
eene rijkelijke vischvangst te bezorgen, moest
eene aanzienlijke boete betalen. Ook het-
geen men toenmaals voor welvoegelijk hield,
werd geenszins uit het oog verloren. Zoo
werd een jongman tot eene kerkbode Veroor-
deeld; wijl hij, vóór het gebruiken van het
h. avondmaal, eene pijp tabak had gedronken:
ook moesten- gedurende deze heilige plegtigheid
de mannelijke kommunicanten de kleine zwarte
muts, Avelke men diestijds algemeen droeg,
afnemen, op eene boete van 4o mark. — Over
de onderscheidene titels verscheen insgelijks
eene verordening: de dochter van eenen edel-

man werd adelijke jonkvrouAV, die van eenen
Q 4 an~
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anderen voornamen man deugdrijke jonkvrouw}
en die van eenen handwerksman eerbaar meisje
genoemd: een burger heette eerbaar, eerlijk,
verstandig, voorzigtig, welgeacht enz. — In
i656 werd de stad Abo door eenen verschrik-*
keiijken brand bezocht, die haren welstand
eenen geruimen tijd deed kwijnen, en, onder
anderen, ook eene menigte oorkonden en ver-
handelingen van het konsistorie vernietigde.

VII.

Finland onder Karel XI tot het
jaar 1697.

Na zoo langdurige en met de grootste ver-
bittering gevoerde oorlogen, die, hoezeer zij de
aangeborene dapperheid der natie in het hel-
derst licht stelden, echter het land zelve op
eene ontzettende wijze verwoestten en ontvolk-
ten, schonk de Voorzienigheid het uitgeputte
Zweden eindelijk eenen koning, die, door den
glans des troons niet verblind, met wijsheid en
de voorbeeldigste matigheid de gezonkene wel-
\Aaart weder deed herrijzen, en zijnen onderda-
nen den gelukkigsten toestand verschafte, waarop
een volk slechts aanspraak kan maken, dien na -
meiijk, Yan zich ongestoord aan zijne nijverheid

te
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te kunnen toewijden, jen zich in de gevolgen te
verheugen, die daaruit noodwendig moeten
voortspruiten. De tusschenregering sloot den
vrede met alle de mogendheden, op welke Karel
Gustaaf voor zich het eerst de alleenheersching
in het Noorden had Avillen bevechten, om ver-
volgens, als een andere Alarik, zijne wape-
nen over Italië uit te breiden (*). De Czaar
had, uit 'hoofde van de aanhoudende onlusten
onder de Tartaren en van zijne Veroveringen
in Polen, rust noodig, doch weigerde eenen
geruimen tijd de door hem bezette plaatsen af
te staan, Avaardoor de onderhandelingen van
den 01 Maart tot den 21 Junij 1661 voort-
duurden , eer de vrede te Kardis tot stand
kwam, die de te Stolbowa gemaakte bepalingen
nader bekrachtigde. De aan de grenzen wonen-
de boeren konden kiezen, onder wiens bescher-
ming zij zich wilden begeven, Finland werd
trouwens thans het tooneel des oorlogs nietj
doch het leed desniettemin door den deensch-
brandenburgschen krijg, die gedurende Karels
minderjarigheid uitbarstte. In Augustus 1676
werd teAbo een algemeene landsdag gehouden:
de adel bewilligde naar de meerdere of minde-

(*) Zijne eigene uitdrukking;~al ware zij ook slechts
scherts, is zeer merkwaardig. Memoires du chevalier
de Terlon, vol. I. pag. i55.

Q 5
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re uitgestrektheid zijner goederen eene aanzien-
lijke vermeerdering van de te leveren ruiters:
zelfs weduwen en weezen, die anderzins ver-
schoond bleven, moesten er insgelijks in dee-
len. Bijaldien men eenen russischen inval
vreesde, wenschte men de troepen in het land
te houden; doch in een tegengesteld geval Aver-

den zij ter vrije beschikking van den koning
gelaten: ook ditmaal bood de adel zich aan,
om zijne boeren aan de militaire opschrijving
te onderwerpen. De geestelijkheid van het
Stift Abo leverde 165 ruiters (de kerkleeraars
op Aland Avilden liever tAvee matrozen voor
eenen ruiter leveren) het stift JViborg 80. De
steden klaagden trouwens over den hoogen
nood, waarin zij zich bevonden, hoofdzakelijk,
wijl haar handel geheel gestremd Avas: intus-
schen beloofden zij het ontbrekende getal matro-?
zen aan te vullen. De boeren beAvilligden nog
twee opschrijvingen; doch begeerden dan ver-
schoond te zijn; wijl. Finland niet alleen door
de vele . AA^ervingen, maar ook onlangs door
eene besmettelijke ziekte aanmerkelijk van man-
schap ontbloot Avas (*). Om nu', zoo wel met
opzigt tot de belastingen, als tot de militaire
opschrijving, de kroon te bedriegen , Avaren ve-
le boeren op den listigen inval gekomen, alle

(*) Stjcrnmann, Bihang. S. 448.
hun-r
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hunne zonen op eenen en denzelfden naam ta
laten doopen: tegen dat misbruik deed de ko*
ning aldra een scherp bevel uitgaan. Schonen
en Zwedens overige zuidelijke provintien , die
het meeste koren voortbrengen, werden door
den inval der Deenen geheel van koren ont-j

bloot: men moest het dus uit Finland doen
komen, en het tot onderhoud van het leger,
naar Zweden zenden: zelfs de tienden Aran
de geestelijkheid Averden terug gehouden*
waarvoor zij echter, volgens eene zekere
taks, eene vergoeding zou ontvangen. —
Aan de rijks- en landsdagen hadden, krachtens
den regeringsvorm Van den 3 November 1660,
de beAvoners der nieuAV aangewonnene provin-
tien volstrekt geen deel; en de bisschop van
FViborg, die in 1687 de bijeenroeping van
den rijksdag ook in het landschap Kexholm be-
kend maakte, ontving daarover eene ernstige
bestraffing.

De aanmerkelijke vermindering in de uitga-
ven, AAraardoor de koning in staat werd gesteld,
zijne finantien te verbeteren en de verdedigings-
middelen doelmatiger te regelen, strekte zich
ook tot Finland uit: bij het intrekken der
kroongoederen volgde men dezelfde grondbe-
ginselen als in Zweden, en de aanzienlijke
landerijen, welke de Brahe's , de L'öwen-

haupt's
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haupCs en andere vermogende familien als
graafschappen en baronien verkregen had-
den, vervielen weder aan de kroon. Veel
werd er gedaan, om de binnenlandsche wel-
vaart te bevorderen; ofschoon men niet wei-
nige maatregelen nam, van wier nutteloos-
heid of schadelijkheid de ervaring naderhand
genoegzame bewijzen opleverde: daartoe be--
hoorde de wanorde met de kompagnieschappen;
Insgelijks werd de handel in teer, Finland»
voornaamste artikel van uitvoer, uitsluitend
aan eene bijzondere sociëteit overgelaten: bitter
beklaagden de Oestbottniers zich over het na-
deel, 't Avelk zij daardoor leden: JViborg had
er niet minder door Arerloren: in i683 gaven
de inwoners een tafereel van hunnen treurigen
toestand: voorheen telde die stad 350 huisge-
zinnen; thans nog maar iso, de weduwen
medegerekend, van Avelke naauwelijks dertig in
staat waren, hare belastingen behoorlijk op te
brengen. Voor het overige zorgde men, dat
deels het teerbranden beperkt werd, deels de
teerbranders goede waar leverden. De beide
nieuwe Oestbottnische steden, Jacobsstad en
Brahestad, waren der oudere nabij liggende
steden tot nadeel en konden tevens zich zelve
op den duur niet onderhouden. Hierom beval
Karel in 1680, dat de burgers zich in de ou-

dere steden, bijzonder in Nieuw- en Oud-Car-
leby
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leby en Uleaborg, met der woon zouden ne-
derzetten. Om echter den verhuizenden eenen
behoorlijken tijd te laten, werd hun het stads-
regt nog voor twee jaren toegestaan, en hun
tevens in hunne toekomende Avoonplaats een
driejarige vrijdom van belastingen beloofd. De
burgemeester, een raad en de stadsschrijver
zouden in den magistraat der oudere steden in-'
gelijfd Avorden, ofschoon, tot er werkelijk pos-;
ten vakant werden, zonder eenige belooning te
genieten. De uitvoering van dit ontwerp ont-
moette echter vele hindernissen, en de opge-
noemde steden bleven bestaan. De koophandel
nam meer en meer toe: ten minste de nood-
zakelijkste manufakturen werden in het rijk
ondernomen en aangelegd: te voren hadden de
Zweden alles, zelfs de grove hoeden, welke de
boeren droegen, buiten 'slands gekocht: in-
zonderheid Averden de vlasbouw en linnenwe-
verijen in Finland aangemoedigd. In Oester-
bottn bouAvde men vele schepen", insgelijks in
JViborg, Avaar men deze nuttige kunst tot
dusverre nog niet beoefend had. De kamer
van koophandel had zorg gedragen, de bewo-
ners der eerstgenoemde provintie door bekwame
scheepsbouwmeesters met eene betere bouw-
wijze bekend te maken; en bovendien Averden
zij door den stadhouder uitgenoodigd, jaarlijks
eenige timmerlieden naar Stockholm te zen-

den,
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om den scheepsbouAV te leeren. — De
mijlen werden in Finland volgens ZAveedsche
mijlen berekend, en het postgeld werd verhoogd.

Op de hooge school' te Abo ontstond in
'i665 — gelijk doorgaans over eene nietsbedui-
dende kleinigheid — tusschen den professor in
de godgeleerdheid P. Bang en den professor
in de wijsbegeerte Martin Miltopdus een zeer
vinnige twist, waaraan zelfs de studenten deel
namen en zich gezamenlijk, hetgeen in de daad
verdient aangemerkt te Avorden, voor de wij s-

geerige stellingen verklaarden, welke zij, zoo
wel als den hoogleeraar zelven, besloten te ver-
dedigen (*). — Het eeuwfeest van het in i6g3

(*) Handlingar til Carl XI Ilist. 111. S. 169. — On-
der de hoogleeraars aan de akademie te Abo vond de
Cartesiaansche wijsbegeerte al zeer vroeg ijverige aan-
hangers: de hoogleeraar in de welsprekendheid, Daniel
Achrelius, gaf, volgens hare grondstellingen, eenereeks
van verhandelingen uit, die naderhand onder den ti-
tel: Contemplationes mundi, te Abo 1682 in het licht
verschenen. De overige leden der filozofische fakul-
teit poogden den druk vandie verhandelingen te belet-
ten; wijl derzeh'er schrijver van de aangenomene ge-
voelens van andere wijsgeeren afweek en nieuwe
stellingen zocht in te voeren: doch de godgeleerden
en geneeskundigen vonden in zijne geschriften niet
deminste strijdigheid tegen denbijbel, en merkten aan
dat er , reeds vóór hem, uitmuntende mannen geweest
Waren, die liever vrij hadden willen oordeelen, dan

«laaf-;
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te Upsala gesloten verdrag met betrekking tot
den openbaren godsdienst werd thans evenzeer
in Finland, als in alle de overige zAAr eedsche
staten, met de grootste plegtigheid, en bijzon-
der van de zijde der akademie, door het hou-
den van verscheidene, op die heugelijke ge-
beurtenis toepasselijke redevoeringen gedacht
en gevierd. Een zeker hoogleeraar wilde bij
die gelegenheid een blijspel vervaardigen, in-
dien er slechts, om het ten tooneele te voe-
ren, de noodige maatregelen Averden genomen;
doch in dat ontwerp schijnt hij niet geslaagd
te zijn. Mogen Avij van het toonedspel, 't
welk in 1674 op het slot te JViborg door de
zich toenmaals daar bevindende scholieren ver-
toond werd, eene gevolgtrekking tot de dra-
matische proeven van dien tijd over het alge-
meen maken, dan kon het publiek van Abo
zich ligtelijk over dat verlies troosten. Het
heeft ten titel: het hemelsche konsistorie, we-
gens den treurigen val van onze eerste ouders
plegtig bijeen geroepen (*). Den schrijver,
Peter Carsten, ontbrak het volstrekt aan

slaafsche aanhangers en napraters Ar an vreemde ge-
schriften en meeningeu zijn. {Anmarkningar i swenika
historiën. S. 203 )

(*) Gedrukt te Stockholm 1674 op vier «ctóvö-bladea.
Abo-Tidningar 1792, n. 22, 27—29.

smaak
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smaak en zelfs aan een gezond oordeel: ook
schijnt hij reeds door de vernuftelingen van
zijnen tijd vrij vinnig gehavend te zijn; althans
gaf Koning Karel XI, toen hij door dien
vorst tot theologiae doctor wenschte benoemd
te worden , hem dit zonderlinge antwoord , dat,
bijaldien hij er niet toe kon besluiten, op deze
of gene akademie de vereischte blijken van zijne
bekwaamheid te geven, hij tot het eerstvolgen-
de eeuwfeest geduld moest oefenen, eene uit-
spraak , welke Karel XII insgelijks bekrach-
tigde, doch er tevens den raad bijvoegde, liever
den akademischen weg te beproeven; wijl het
andere vooruitzigt nog te onzeker was, of ten
minste een lang leven en een zeer taai ge-
duld vorderde. — In het eerste bedrijf van
dat tooneelstuk beklagen Adam en Eva zich
over hunnen val: in het tweede treedt Gcd de
Vader op en neemt, na eene langwijlige al-
leenspraak, het besluit, zijne hemelsche maagr
den (dat is, alle mogelijke deugden en goede
hoedanigheden) bij een te roepen, ten einde
yan haar te vernemen, Avat hij te doen hebbe.
Lucifer en zijne bedienden spelen voor beu-
len en beulsknechts, die de misdadige eer-
ste menschen in ketenen slaan, enz. enz. —Misschien is dit misgeboorte niet op Finlands
bodem geteeld, maar uit Duitschland der-
waarts OYergeplant; want ook op onze scho-

len
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len en akademien werden diestijds soortgelijke
letterkundige wangedrochten voortgebragt.

Voor het onderwijs en de beschaving van
het volk droeg de, koning eene voorbeeldige
zorg: het school- en opvoedingswezen be-;
schouwde hij te regt als eene zaak van het
hoogste gewigt. Het Aveder bezetten van de
vakante leeraarsplaatsen liet hij geheel aan het
konsistorie over; Avijl dat 't best in staat Avas,
de bekwaamheden en gevoelens der kandidaten
te toetsen: hem zelven mogt niemand om zulk
eene plaats verzoeken. De triviaalschool van
Nieuw-Carlby AArcrd in i683 naar FVasa ver-J
legd. De eerste druk van den finlandschen bijbel
AA-as niet alleen zeer kostbaar, maar ook Avcgens
zijn al te groot formaat geenszins tot hetbedoelde
gebruik geschikt en buitendien reeds geheel uit-:
verkocht. Hierom bezorgde de bisschop van
Abo, Johan Gezelius, door den koning daartoe
aangemoedigd en koninklijk ondersteund, eene
nieuAve uitgave van de geAAdjde bladeren, die
dan ook in 1685 in 4'° de pers verliet. De
vertaling zelve Averd , bij deze gelegenheid,
op nieuAV nagezien en hier en daar merkelijk
verbeterd. Hoe meer de verlichting toenam ,
des te dringender Werd de behoefte, om uit de
bronnen van het geloof zelve troost en leering
te scheppen: reeds na verloop van nog geene
twintig jaren klaagde men over gebrek aan fin-

R land-
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landsche bijbels; doch de rampen, met welke
hel land te Avorstelen had, maakten het vol-
strekt onmogelijk, daarin zoo spoedig te voor-
zien (*). — Sedert de tijden van Christina had
zich eene ZAveedsche volkplanting aan den De-
laware met der Avoon nedergezet: zij bestond
gedeeltelijk uit vrijwillige kolonisten, en was
gedeeltelijk met misdadigers bevolkt; want in
het eerst beschomvden de Europeërs de nieuw
ontdekte wereld als een groot tuchthuis, be-;
stemd, om alle zulke verworpelingen op te ne-
men , welke zij het verblijf onder hen onAvaar-:
dig keurden. Aldra werden deze koloniën aan
de ZAveedsche heerschappij ontweldigd. Ook
menige Fin bevond zich op dat andere half-
rond, die zich in 1692 aan den koning Avend-
de en hem om eenen finlandschen leeraar ver-
zocht; aan welk verzoek Karel gaarne vol-
daan zou hebben, indien de vervulling van het-
zelve slechts iets hadde kunnen baten; want
bij een nader onderzoek bleek het, dat die fin»
landsche familien in America alle het zweedsch
geleerd en dus geenen afzonderlijken leeraar
noodig hadden (**).

Brahe's krachtige herinneringen hadden op
de gemoederen der geestelijken en godgeleerden

(*) Lüdeke l. I. S. a73.
(**) Abo-Tidningar 1799, S. 43.
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slechts eenen zAAakken indruk gemaakt: nog
steeds bleven zij, op eene AA-aarlijk kinderach-
tige Avijze , aan spoken en heksen
Den 12 April 1671 beraadslaagde het kon-
sisforie over het straffen van eenen zekeren
man, die beschuldigd Averd, tooverboeken te

bezitten. Ook sprak men bij die gelegenheid
over eenige hoogleeraars en andere personen,
die min of meer als toovenaars bekend ston-
den en insgelijks dergelijke boeken hadden. Men
verhaalde, dat de studenten zich des nachts, om
te studeren, naar het kollegie hadden begeven:
dat een student, door middel van de toover-
kunst, zich boven van het dak der kerk naar
beneden had geworpen, zonder eenig letsel te
bekomen : dat een ander, die in den bijbel had
gelezen, terstond het gansche kapittel en ieder
vers van buiten kende: dat een derde te Oes-
terbottn gewed had , in ééne teug eene kan vol
bier uit te drinken, en dat de kan reeds ledig
was, toen hij haar aan zijnen mond zette. Een
vierde werd beschuldigd, slangen te kunnen be-
tooveren en boeijen. — Insgelijks hielden de
ZAveedsche geregtshoven zich ten tijde van Ka-
rel (sinds 1675) met het onderzoek naar ge-
heel zonderlinge misdaden bezig. Eerst in
Norrland, en vervolgens ook in andere pro-
vintien , klaagden vde kinderen, dat zij door to-
yerheksen, in gezelschap Yan den duivel, naar

R 2 d©
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den zweedschen bloksberg {Blakulle) gevoerd
Averden: deze zaak baarde vrij Avat opzien: er
werden eenige kommissien benoemd en van de
zijde der overheid verscheidene maatregelen ge-
nomen. Spoedig breidde deze nieuwe tak van
het tooverwezen zich tot naar Finland uit,
waar hij eenen ongemeen vruchtbaren bodem
vond, zoodat er reeds den 19 Maart 1675
van een knaapje Averd gesproken, die naar
Bldkulle zou gevoerd zijn. — Over het alge-
meen deden zich, te dien tijde, nog overal de
duidelijkste sporen van de ruwste onbeschaafd-
heid op. De rector van de school te Abo
noemde zijnen ambtgenoot asinus, en verde-
digde zich, toen hij deswegens aangeklaagd
Averd, met den volgenden syllogismus: ieder
Aveetniet is een ezel, N. N. is een Aveetniet :
ergo is N. N. een ezel. Het op zulk eene
bondige wijze overtuigde konsistorie vorderde
van den aanklager, dat hij proeven zou geven,
num esset asinus? {of hij een ezel ware?)
Bijzonder groot AAras de domheid en Avoestheid
in de noordelijke streken: de pogingen der
geestelijkheid, om de zeden door middel van
den godsdienst te beschaven en het volk zijne
dierbaarste belangen voor te dragen en op het
hart te binden, konden slechts langzame vor-
deringen maken. Het volk bleef zijnen ouden
feesten en gewoonten getrouw, en er waren

pnes-
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priesters, die zich niet schaamden, aan hunne
gelagen deel te nemen. Vruchteloos werden
de leken vermaand, ter kerk te gaan: zij
kAvamen er beschonken en pleegden er allerlei
ongeregeldheid. In vele opzigten Avas het ijve-
ren der geestelijken blind en overdreven: zoo
wilden zij, bij voorbeeld, niet dulden, dat de
vrouwen, gedurende de predikatie, snuiftabak
gebruikten: bier en brandeAvijn mogt, gedu-
rende den godsdienst en vóór denzelven, niet
verkocht worden {*). — De venuskwalen na-

men meer en meer toe. In 1671 werd er te
Abo, voor het eerst, aan het oprigten van
eene apotheek gedacht.

In Zweden heerschten nopens Finland en
de Finnen, inzonderheid bij den gemeenen
man, de wonderlijkste denkbeelden. Men had
een spreekwoord: op zijn finlandsch te werk
gaan , waarmede men beteekende: zich zot,
dom, buitensporig gedragen. — Toen de tot
den deenschen oorlog ontbodene finlandsche
troepen in Zuid-Zweden aanlandden, vlugtten
de landlieden met hunne vrouAven en kinderen
ijlings in de bosschen; wijl zij geloofden, dat
de Finnen heidens waren en alle kleine kinde-
ren verslonden.

(*) Visitations -protocolier, i6jo. Abo-Tidningar. 1791.
n. 16.
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Gedurende Karels laatste regeringsjaren,"
Werd Finland door eenen ijsselijken hongers-
nood bezocht, die op de'bevolking eenen aan-
merkelijken invloed had. De oogst was meer-
maals (bij voorbeeld in i664 en 1669) geheel
mislukt: en men had van buitenlands in het
gebrek moeten voorzien. Eenige jaren voor
deze jammervolle periode was er echter zulk
een overvloed van koren voorhanden, dat de
van buiten naar de stad komende koremvagens
dikwerf verscheidene dagen op de markt moes-
ten blijven staan, eer derzelver vracht voor
eenen zeer geringen prijs kon verkocht worden.
Hierdoor werden de inwoners al ligt tot eenë
zorgelooze verkwisting verleid; terwijl men
van de zijde der regering er volstrekt niet aaö
dacht, het onfeilbaar daaruit voortvloeijend
gebrek door magazijnen af te keeren. Nadat
het land door eene allezins roekelooze huis-
houding geheel van koren ontbloot was, viel
er in 16g5 een ongemeen koude zomer in,
die het rijpen van het zaad dermate vertraag-
de , dat de scherpe Septembervorst het ten
eenemaal bedierf. Even guur was de zomer
van 1696, en gedurende de nachten van den

7 en 25 Augustus vroor het zoo sterk, dat
de roggen- en gerstenhalmen met eene dikke
ijskorst overtrokken Avaren. In 1697 was de
oogst in zulke oorden, waar men de relden

*ih
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tijdig genoeg bezaaid had, wel beter geslaagd;
doch den meesten landbouwers had het aan
zaad ontbroken, en voor den algemeenen nood
was het ingeoogste verre na niet toereikend:
op nieuw vernietigde eene ongewone koude
het zomerkoren, en de ellende nam hand over
hand toe. Zoodra de jammerlijke toestand van
het land der regering bekend Averd, zuimde de-
ze niet met dadelijk al het mogelijke in het
werk te stellen , ten einde deze gruwzame
ramp zoo niet geheel te herstellen, ten minste,
zoo veel doenlijk, te verzachten; doch tot over-
maat Yan ongeluk troffen de misgewassen ook
andere provintien, Lijfland, Ehstland, Up-
land, FVesterbottn enz. terwijl verscheidene
schepen, die den Finnen koren zouden toevoe-
ren, strandden en verongelukten, en daarenbo-
ven het getal van nooddruftigen zoo groot was,
dat al de voorraad slechts luttel baatte; waar-
bij nog kwam, dat men met de verdeding van
het koren in geenszins zoo billijk en onbaat-
zuchtig handelde, als men had behooren te
doen. leder stand, de edelman even als de
bedelaar, leed gebrek: de weinige familien, die
nog in staat waren, zich een karig onderhoud
te verschaffen, konden ligt geteld worden. Ge-
durende het eerste misjaar ondersteunden de bu-
ren elkander zoo lang, als hun voorraad toe-
reikte : doch toen de nood ten toppunt klom,

R 4 ver-;
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Verstikte de pligt van zelfbehoud iedere opwel-
ling van medelijden. Men zond boten uit, om

in ver afgelegene oorden, niet alleen in den om-
trek van het vaderland, maar zelfs in Rusland ,'
koren te koopen; doch dikwerf keerden die
zendelingen met ledige handen terug. De zoo
diep ongelukkige Finnen zagen zida dus genood-
zaakt , schadelijke en walgelijke dingen tot voed-,
sel te gebruiken: de bast van pijnboomen,'
zonder eenig toevoegsel van koren, brood uit
zeegras, stroo en de wortels van de calla
palustris, benevens verscheidene andere gras-
soorten , zuring, brandnetels enz. waren hunne
gewone spijzen: gelukkig hij, die een weinig
zoo genaamd stuifmeel uit de ledige en uitge-
dorschte roggenaren kon bekomen! Intusschen
kostte het zeer veel moeite, aan het uit deze
bestanddeden bereide brood eenige vastigheid te
geven of het in den oven tegen het verbranden
te beAvaren. Velen poogden hunnen honger
met het vleesch van geslagte paarden en hon-
den, met gebradene beestenhuiden, ja zelfs met
doode krengen te stillen: op sommige plaatsen
verslonden — o toppunt van ijsselijkheid! —
de ouders de lijken hunner kinderen, die voor
den martelenden hongersnood vroeger, dan zij,
bezAveken Avaren, en de kinderen knaagden, in
Avanhoop, aan de doode ligchamen hunner ou-
deren. De van dorst versmachtende had geene

ande-
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andere lafenis, dan water. Velen gelukte het
trouAvens, door dat middel hun jammervol le-
ven nog eenigen tijd te verlengen; doch hunne
krachten namen dermate af, dat zij naauwelijks
gaan, veel minder hunne beroepsbezigheden,'
verrigten konden. Als schimmen waggelden de
menschen daarhenen, en menigeen werd plot--
seling in zijn huis, in de kerk, op den ge-
meenen weg, door den dood weggerukt. Mee-
rendeels zavol het ligchaam op en werd zoo
stijf, dat men het slechts met zeer veel moeite
kon beAAregen: daarbij verteerde het vleesch:
slechts vel en been bleven over; tenvijl eene
donkere, bijna zwarte kleur het aangezigt
verfde. Eenen ouden vriend, dien men sedert
eenige maanden niet gezien had, te herkennen,
was volstrekt onmogelijk. Zoodra het opzwel-
len en de stramheid der ledematen begon te ver-
minderen, kon de lijder eene flaauAve hoop op
het behoud van zijn leven voeden. Bij deze
kAvalen kAvamen nog andere besmettelijke ziek-
ten , die de algemeene verwoesting voltooiden.
Men berekent, dat alleen van St. Michaelis
1696 tot St. Johannes 1697 meer dan 60J71
personen in het stift Abo omgekomen zijn:
waartegen het getal der geborenen in eene zeer
ongunstige evenredigheid stond. In het ker-
spel Ruowesi stierven, bij voorbeeld, 1017
menschen, en 21 Averden geboren: in Kanga-

R i sala
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sala stierven i304, en 4g werden geboren J
en zoo overal. Alleen in Nyland en Tawas-
tehus waren 857 pachthoeven onbeAvoond ge-
raakt, van welke i3o eerst kort te voren nieuAV
aangelegd Avaren (*). In 1698 zond Karel
XII zoo veel koren naar Finland, dat alle de
akkers wederom behoorlijk konden bebouwd
worden.

VIII.

Finlands lijdensgeschiedenis onder
Karel XII.

Zijns ondanks werd Karel XII in oorlogen
gewikkeld, die zijne gansche regering door
voortduurden, die hem van alle zorgen voor
de imvendige welvaart van zijn land aftrokken
en bijna alle de gedeelten van zijn rijk jam-
merlijk verwoestten. Geene provintie echter
Was aan de rampen en gruwelen van die oor-
logen zoo zeer bloot gesteld, als Finland, 't
welk zich ter naauwernood van de diepe ellen-
de begon te herstellen, waarin het door de
strengheid van zijn klimaat en bodem gestort

(*) Abo-Tidning 1795. Bihang S. 52. en Abo-Tidnin-
gar 1793, n. 38. 3g. 4o en 4a.

was
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Was gCAVorden. — Jegens de Oestbottnische
priesters betoonde de koning zich reeds in den
aanvang zijner regering ongemeen goedgunstig ;
daar hij hun eene zekere jaarlijksche hoeveel-
heid koren, 't welk hun door GustaafAdolf
toegestaan, doch naderhand door de kommissie,
tot verminderiug der staatsuitgaven ontzegd
was, wederom terugschonk (*). Om de oude
verdragen met Rusland te vernieuwen en de
goede verstandhouding meer en meer aan te
kweeken, zond Karel in 1699 een gezantschap
met kostbare geschenken aan den Czaar afj
doch de wijze, Avaarop dat gezantschap ont-
vangen werd, AAras juist niet geschikt, om den
Zweden hoop in te boezemen. Opzettelijk Aver-

den de onderhandelingen op de lange baan ge-
schoven en den afgezanten zelven vele onaan-
genaamheden berokkend. Intusschen hernieiiAvde
de Czaar het vredestraktaat van Cardis en de
overige verbonden tusschen de beide rijken.
Kort voor hun vertrek Averd den gezanten
nog eene reeks van bezAvaren overgegeven, die
genoegzaam beAvezen, dat de vriendschappelijke
gezindheid van Rusland geenszins de warmste
was. Onverwacht Averd den 3o Augustus

( *) De zoogenaamde wedcrlag ( vergoeding) voor ze-
kere inkomsten, waarvan de priesters afstand hadden
gedaan, Abo-Tidningar 1795. n. 47.

1700
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-1700 te Moskow de oorlogsverklaring tegen
Zweden bekend gemaakt; terAvijl de russische
gezant den koning Karel nog steeds door val-
sche verzekeringen van vriendschap en vrede
in slaap poogde te Aviegen. Eer- en verove-
ringszucht-alleen dreven Peter aan, het ZAvaard
tegen eenen vorst te ontblooten, die niets vu-
riger, dan den vrede wenschte, die de vruch-
ten des vredes boven alles schatte, en in wien
slechts haat en verbittering den krijgszuchtigen
zin konden ontwikkelen, die hem in het ver-
volg nooit Aveder verliet. Gedurende het eerste
jaar van den grooten worsteïstrijd, toen het
geluk steeds boven het zweedsche heerleger
zweefde, heerschte binnen Finlands grenzen
nog eene diepe rust. De zweedsche krijgsover-
sten, Maidel, Armfeld, Delwig en anderen,
wisten de Russen met eene slechts geringe magt
alle beduidende ondernemingen te beletten ; of-
schoon zij somwijlen aan de kusten van de fin-
landsche bogt landden, in 1708 Borgo uit-
plonderden en afbrandden, en zich met de
zweedsche galeijen meermaals in gevechten in-
lieten , die volstrekt niets beslisten. Daaren-
tegen wraagden de Zweden, dan eens met een
gunstig, dan Aveder met een min gunstig ge-
volg , strooperijen op het vijandelijk grondge-
bied. Het gering aantal troepen , 't welk Fin-
lands grenzen dekte, had trouAvens bij den

Czaar
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Czaar het voornemen doen ontstaan, om zich
van deze provintie 'bij verrassing meester te

maken; (ten welken einde hij zich in October
1706 met 'eene armee van 20000 man en eenè
talrijke menigte ligte troepen voor JViborg
nedersloeg, 't welk, sinds het niet meer de
eenigste grensvesting was, zich in eenen
tamelijk vervallen toestand bevond en eene
kleine bezetting had) doch de hunnen pligt
en eed getrouwe bevelhebbers beAvezen door
hun voorbeeld, dat men door moed en vast-
beradenheid zelfs eene naamvelijks te verdedigen
plaats met weinige hulpmiddelen kan verdedi-
gen ; en daar den Czaar, die JViborg door
overrompeling poogde te bemagtigen, dat plan
geheel mislukte, drong het gebrek hem weldra
tot den aftogt. Tot dekking der grenzen Aver-

den de inwoners zelfs uit de noordelijkste stre-
ken opgeroepen. — Hoe gelukkig Karel ook
oorlog voerde, Avaren de gevolgen voor zijn rijk
echter geenszins voordeelig. De onophoudelijk
elkander afwisselende krijgsopschrijVingen putten
de bevolking uit: de koophandel en handwerken
kAvijnden : het geld werd schaarsch door de zwa-
re kontributien, die grootendeels de troepen na-
gezonden en buiten 'slands verkAvist Averden.
Alle standen , de hoogste zoo Avel als de laag-
ste, moesten schier alles opofferen, om de zAva-

re
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re sommen op te brengen , welke de oorlog
en zijne behoeften onophoudelijk verslonden.

Nadat in de vlakten van de Ukraine Zwe-
dens magt geknot was, en de koning bij Ben~
der verAvijlde, om de Turken tot eene kracht-
dadige deelneming in den oorlog tegen de Rus-
sen te bewegen, keerde Peter zijne gansche
krijgsmagt tegen Zweden, en allereerst tegen
Finland. Nu w-erd de landstorm opgeroepen:
terstond verlieten de inwoners hunne vischnet-
ten en ploegen en stroomden naar de Aerga-r-
derplaatsen. Uit Oesterbottn -alleen kwamen
ongeveer 4aoo man op : een kapitein kreeg het
bevel over hen: de schouten, secretarissen en
de dapperste boereknapen werden tot aan-
voerders benoemd. Doch het noodzakelijkste ,
om de troepen op hunnen togt te onderhou-
den, geld en levensmiddelen, mangelde geheel
en al. De soldaat begon te morren: de bevel-
hebbers, die in de klagten van hunne onder-
hoorige krijgsmakkers niet konden voorzien,"
verlieten 't eerst hunne vaandels: aldra volg-
den hen gansche hoopen van hunne manschap
en tegen den herfst Avaren allen reeds Aveder
te huis.

In Maart 1710 rukte de russische armee,'
18000 man sterk, op nieuAV over de grenzen
en belegerde FViborg voor de tweede maal. De
bezetting bedroeg 4000 man; de burgers waren

eens-
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eensgezind en vol ijver, om zich te verdedi-
gen, en de magazijnen bevonden zich in eenen
goeden staat. De omliggende landstreek was
niet sneeuAV en ijs bedekt: de Russen leden dus
tallooze ongemakken , Avaaruit al spoedig be-i
smettelijke ziekten ontstonden. Nadat het wa-
ter wederom open was, werd de vesting te-
vens aan den zeekant door eene vloot ingeslo-
ten , die de kust moest verontrusten en alle
gemeenschap tusschen dezelve en Riga afsnij-;
den. Eindelijk verscheen de Czaar zelf met
ZAvaar geschut en eene nieuwe versterking, en
nu werd de vesting allerhevigst gebombardeerd»
Veertien weken bood de bezetting eenen dap-
peren Avederstand: reeds lag de halve stad in
eenen puinhoop: reeds waren zeer vele ver-
dedigers gesneuveld: reeds begon de voorraad
merkelijk te verminderen. Men zag zich der-
halve genoodzaakt, eene kapitulatie aan te bie-
den: de vijand stond allezins dragelijke voor-
waarden toe; doch onder niets beduidende voor-
wendsels brak hij zijn gegeven woord: de be-
zetting, welke men eenen vrijen aftogt had be-
loofd, werd krijgsgevangen gemaakt, en zelfs
de burgers moesten haar in die gevangenschap
volgen. De Russen pleegden de snoodste gruw-
zaamheden , die onfeilbaar de inwoners moesten
verbitteren en hen doen besluiten, liever alles
te wagen, dan zulken barbaarschen vijanden

in
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in handen te vallen. Overal werden de dorpen
afgebrand en de dorpelingen wreedaardig ver-
moord: in één huis ondergingen veertig men-
schen dat vreesselijke lot, en slechts een kind
van zes weken werd gespaard. lederen onge-
lukkigen, die hen ontmoette, martelden zij op
de ijsselijkste Avijze: hier hadden zij mannen
en vrouwen tien- tot tAvaalfmaal achter el-"
kander aan eene ijzeren steng in het vuur
gehouden en met eene schaaf de door het bran-
den veroorzaakte lidteekens afgeschaafd: daar
trokken zij eenen gevangenen met een touw
onder de armen aan een huis of eenen boom
omhoog, en staken door de zaamgebonde-
ne voeten eene steng , Avaaraan zich aan
ieder einde eenige dragonders zoo lang op en
neder wiegden, tot de leden uit een gerukt wa-
ren. Voor hunne dierlijke driften Avas geene
vrouw, geen meisje veilig: de kinderen sleep-
ten zij mede, en van de Kalmukken verzekerde
men, dat zij ze verslonden. — Met de groot-
ste bedaardheid zagen de officieren deze gru-
weldaden plegen (*).

Intusschen lieten de zweedsche veldheeren
niets onbeproefd, om het land, zoo goed mo-
gelijk, te verdedigen : niettegenstaande de pogin-

(*) Armfelds brief van den 7 November 1711.
Tidnitig. 1782. S. 73.

gen
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gen, welke men reeds gedaan had, niettegen-
staande het schier ondragelijk lijden, 't welk
van dag tot dag ondragelijker werd, vertoonde
zich overal een ongemeene geestdrift, die den
indruk bewijst, welken Karels heldenmoed in
ieders boezem had achtergelaten. Bijna zonder
eenige moeite werden de grootendeels vernielde
regementen weder voltallig gemaakt: zelfs kin-
deren voegden zich bij de jongelingen, die het
vaandel en den krijgsroep volgden. De pest-
alleen, die, door het vochtige, nevelachtige
weder begunstigd, vreesselijk woedde en bo-
venal in de steden en aangrenzende dorpen
groote verwoestingen aanrigtte, stelde der va-
derlandlievende bemoeijingen der Finnen vele
en dikwerf onoverkomelijke hindernissen in den
weg. Ook het geldgebrek was groot en knel-
lend: de artikelen van uitvoer daalden tot de
laagste prijzen, en door den deenschen oorlog
en het sluiten van den Sund werden de arti-
kelen van invoer, inzonderheid het zout en
de tabak, onmatig duur. De schepen waren
tot transporten naar Pommeren in beslag ge-
nomen: een aanzienlijk gedeelte derzelven was
verbrand of door de Deenen veroverd, en
bierdoor stond de koophandel geheel stil. Den
koning was de waarde van Finland geenszins
onbekend: hij beval dus den raad, alle moge-
lijke maatregelen in het werk te stellen, ten

S einda
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einde die provintie te behouden. Uit Zweden.
moesten troepen en levensmiddelen overgezon-
den worden: onder de boeren werden wape-
nen uitgededd en zij opgeroepen, om hunne
oude trouw thans met vereenigde krachten te
bewijzen door den vijand eenen dapperen weder-
stand te bieden. Men beloofde hun eene ver-
mindering van hunne belastingen, en verzekerde
hen tevens, dat er, na den vrede, voor de
belangen van hun land, door den koning £
vaderlijk zou gezorgd worden. Dit schoone
vooruitzigt moedigde de Finnen aan: het ge-
luk, Avaarmede hunne pogingen tegen enkele
russische partijgangers vergezeld gingen, ver-
meerderde hunnen moed, en hunne verbitte-
ring was dermate ten toppunt gestegen, dat
ook zij eenen zoo onmenschelijken vijand vol-
strekt geene versdhooning bewezen. Daar men
zich nu algemeen verzekerd hield, dat ook de
herovering van JViborg niet moeijelijk zijn
zoude, rukte de generaal Nieroth, aan Avien
de koning het opperbevel in Finland had toe-
vertrouwd, met zijn leger werkelijk voor die
stad en sloot haar aan alle kanten in; doch
het gebrek aan geschut en levensmiddelen, ge-
voegd bij het ongeduld der boeren, die, den
oorlog moede, in groote hoopen naar hunne
haardsteden terugkeerden, noodzaakte hem, in
zijne winterkwartieren terug te trekken; ter-

wijl
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wijl daarentegen de onvermoeide Armfeld naar
Carelien doordrong en de vesting Nyslott van
de noodige behoeften, die haar ten eenemaal
ontbraken, rijkelijk Yoorzag. Het jaar 1713
liep tamelijk rustig ten einde. De door ouder-
dom en zware vermoeienissen afgematte Nis-
roth stierf, en de generaal Lijbecker werd in
zijne plaats tot opperbevelhebber benoemd.
Reeds sedert lang hadden de Russen eenen
inval gedreigd: om hen daarvan af te houden,"
trok Lijbecker zijne armee aan den Kymmene ,'
bij Högfors, zamen. Een majoor van het
Oestbottnische regement liep tot den vijand over
en verried de stelling en de maatregelen der
Zweden: hierdoor zag de generaal zich tot den
terugtogt gedrongen, en sloeg zich, om zijne
gansche magt te beter zamen te trekken, bij
HirwSkoski neder. Nu rukten de Russen
met hun hoofdleger tegen hem aan, en de
Zweden weken, om hunnen vijand op eene
ruime vlakte eenen algemeenen veldslag aan te

bieden; doch deze vervolgde hen niet, maar
begaf zich Avederom naar JViborg, waarschijn-
lijk, wijl hij gebrek aan voeder en levensmid-
delen had. Daarentegen ondernamen de ZAveden
eenen strooptogt tot in Carelien en Inger-,
mannland, dien zij zeer gelukkig volvoerden.
In de noordelijkste kerspelen, aan de russische
grenzen, mogten, volgens een oud verdrag,

S a zeh^
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zelfs gedurende eenen oorlog, geene vijande-
lijkheden gepleegd worden, en hiervoor hadden
de inwoners ook jaarlijks aan Rusland eene
kleine schatting opgebragt. Nog in 1711 be-
zochten russische kooplieden de markt te Ca-
jana, en sleten daar verscheidene waren: voor
het laken, 't welk zij medegebragt hadden j
konden zij echter geene koopers vinden: der-
halve lieten zij het tot de volgende markt daar
overblijven. Doch nu verklaarden de zweedsche
tolbeambtenalle deze goederen voor goeden prijs ;
wijl zij niet voor de tweede maal vertold wa-
ren. Hierover ten hoogste gebelgd, spanden
de kooplieden met verscheidene andere van
hunne landslieden zamen en plunderden het
stadje Cajana, hetgeen te gemakkelijker was,
daar alle de inwoners zich volkomen veilig
waanden en volstrekt geene maatregelen van
tegenweer genomen hadden. DeKozakken rigt-
ten verschrikkelijke feesten aan: zij zwelgden
en zongen hunner heiligen ter eere, en bij
iedere gezondheid, welke zij dronken, werd
een gevangene neergesabeld (*). Met de tan-
den rukten zij de ringen van de handen der
aanzienlijke vromven, en met messen sneden
zij den meisjes de halssieraden af.

Eindelijk, nadat de zweedsche zaken overal
den

(*) Abo-Tidningar, 1798. n. 20,
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<len ongelukkigsten keer hadden genomen, be-
sloot de Czaar in 1713 ernstig, Finland te
veroveren en zijne ondernemingen daardoor de
kroon op te zetten. De generaal Lijbecker
had bevel ontvangen, om een hoofdtreffen te
vermijden, doch daarentegen den vijand zijn
verblijf, zoo veel mogelijk, bezwaarlijk te ma-
ken en zijne strooptogten te beletten: maar
het ontbrak Lijbecker aan genoegzame kunde
en ijver, om aan het vertrouwen, 't welk de
regering in hem gesteld had, te kunnen beant-
woorden. Het volk was vol moed: de Oest-;
bottnische boeren voorzagen zich van geweren,
oefenden zich in den Avapenhandel en wraren
gereed, om op den eersten wenk op te bre-
ken. De generaal-majoor Armfeld was naar
Nyland gezonden en bezette Helsingfors: de
eerste poging, welke de Russen tot eene lan-
ding deden, verijdelde hij geheel en al, en
noodzaakte hen, zich in aller ijl wederom in
te schepen. Toen echter, kort daarna, de
Czaar die poging met eene veel sterkere magt
hernieuwde, kon hij niet langer wederstand
bieden: hem bleef geene andere keus over,
dan de stad, in welke zich aanzienlijke maga-
zijnen bevonden, in brand te steken en met
overhaasting terug te trekken. Bij Borgo ver-
eenigde hij zich met den generaal Lijbecker,
die, zoodra hij van de aankomst der Russen

S 3 on-
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onderrigt was, naar Tawastland marscheerde
en niet alleen geheel Nyland aan de verwoes*
tingen des vijands ter prooi gaf, maar hem
ook den weg langs het strand naar Abo open-
de. Intusschen voerde hij hd bevd over eene
niet onaanzienlijke magt, die van begeerte brand-
de, zich met den vijand te meten, en die ook
hoogst waarschijnlijk de Russen tot den terug-
togt zou gedwongen hebben: doch uit be-
sluiteloosheid en gebrek aan tegenwoordigheid
van geest, liet Lijbecker iedere gelegenheid,
die eenen gunstigen uitslag beloofde, jammerlijk
verloren gaan: steeds wachtte hij op verster-
king, en gaf daardoor den Russen tijd, om
eene vaste stelling te nemen en hunne krachten
te vereenigen. In Julij rukte hij wederom
VoorAvaarts naar den zeekant, maar door zijne
halve maatregelen werd er volstrekt niets be-
slissends uitgerigt. Kort daarna trok hij in
zijne vorige stelling terug: de vruchtelooze
marschen hadden de soldaten afgemat: hun
moed was merkelijk verflaauwd. Luid gaf het
volk zijn misnoegen te kennen. Waarom hou-
den wij geenen stand? waarom leveren wij
geenen slag? riep de soldaat: waartoe mar-
scheren wij herAvaarts en derwaarts, zonder
den vijand het hoofd te bieden? — Men
schreeuwde over lafhartigheid en verraderij:
bij gcheele hoopen verlieten de te wapen ge-

roe-
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roepene boeren het leger, en de soldaten volgden
hun voorbeeld; want hunne tegenwoordigheid
scheen hun volstrekt nutteloos. Noch deze
stemming, noch de dringende voorstellingen
van zijne officieren konden den veldheer tot
eene grootere werkzaamheid, tot krachtigere
maatregelen, tot eenen beslissenden slag be-
Avegen. Middelerwijl drongen de Russen tot
aan Abo door. Bijna alle de burgers, de le-
den van het hooge geregtshof en van de hooge
school, hadden die stad reeds verlaten en
hunne beste goederen medegenomen: de ar-
chieven , de boekerij der akademie (*), de kerk-;
sieraden, tot op de klokken (deze laatste voor-
werpen werden een voornaam gedeelte van
den buit, doch waren uit de meeste plaatsen
in veiligheid gebragt) had men naar Zweden
gezonden. Bij hunne komst vonden de vijan-
den de stad zonder eenige bezetting en da
meeste huizen zonder bewoners: intusschen
koelden zij hunnen moed aan de ledige wonin-
gen , mishandelden de personen, die achterge-
bleven waren, slagtten het vee, 't Avelk zij
vonden, en Avierpen het weinige koren, 't
welk hier en daar nog voorhanden was, in
het water of op de straten. Toen zij eenige
kanonschoten van voorbij zeilende zweedsche

(*) Porthan, histor. biblioth. acad. Aboensis, pag. 72,

oor-
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oorlogschepen hoorden, vreesden zij eene lan-
ding en keerden ijlings terug.

De algemeene verontwaardiging over het on-
verantwoordelijk gedrag van den generaal Ly~
becker was eindelijk zoo hoog gestegen, dat
de raad hem naar Stockholm ontbood en het
opperbevel aan den generaal-majoor Armfeld
overdroeg; doch wijl deDeenen met eenen inval
in Schonen dreigden, werden de naar Finland
bestemde zweedsche troepen teruggehouden.'
De finlandsche armee was merkelijk vermin-
derd : de ijver verkoelde, en het werd hoe lan-
ger hoe moeijelijker, uit het zoo zeer uitge-
putte land geld en levensmiddelen bij een te
brengen. Armfeld nam eene voordeelige stel-
ling aan den Pelkdnewesi (eene rivier tusschen
Satacunda, Wasa en Tawastland), waar hij
oordeelde den vijand te kunnen afwachten en
het verder voortdringen te beletten. Den
6 October werd hij door de Russen in zijne
verschansingen aangetast: hij verdedigde zich
met eene uitstekende dapperheid: de vijand kon
geenen voet gronds op hem winnen. Daar hij
echter zeer wel inzag, dat zijne verzwakte
magt het op den duur tegen de herhaalde aan-
vallen niet zou kunnen uithouden, brak hij, in
het gezigt des vijands, naar Tammerfors op;
doch dadelijk vervolgd en ingehaald, eer hij
die plaats bereikt had, bleef hem niets overig,

dan



de FINNEN. 281

dan het zuidelijk en westelijk gedeelte van het
land op te geven èn met het overschot van
zijn leger naar Oesterbottn te trekken. De
generaal-majoor Bauer drong trouwens tot
Christinastad door; doch wijl Armfeld, die
zich in Oesterbottn aanzienlijk versterkt had,'
in Aveerwil der vreesselijke Avinterkoude, tegen
hem aanrukte, begaf hij zich Aveder naar Björ-
neborg: ook de ZAveedsche troepen Averden in
hunne winterkwartieren gelegd. — De boeren
in Oesterbottn boden zich gezamenlijk aan,
hunne haardsteden te verlaten en in het leger
dienst, te nemen. In het eerst oordeelden de
generaals het min of meer bedenkelijk, van hun
aanbod gebruik te maken; wijl men hen niet wel
vertrouAven kon; doch zij antwoordden met eene
edele fierheid: in vorige tijden hebt gij im-
mers ook geene edellieden tot soldaten gehad,
maar enkel zulke personen, die het land
kon opleveren. Wij durven ons beroemen, de
kern en het merg van ons land te zijn, en
branden alle van begeerte, om, volgens on-
zen pligt, niet alleen ons land, maar ook
onze haardsteden, vrouwen en kinderea te
verdedigen ;ja wij verklaren ons bereid, om
terstond op onze eigene kosten onder de re-
gementen gestoken en in den wapenhandel
geoefend te worden. — En nu werden er
officieren naar de onderscheidene kerspelen ge-
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zonden en met de wapenoefeningen een aan-
vang gemaakt. In Februarij 1714 begonnen
de Russen wederom te velde te trekken: met
eene onwankelbare dapperheid stonden de Zwe-
den bij het dorp GrooUKyro. In eenen krijgs-
raad ontvouwde Armfeld met eene overredende
taal de noodzakelijkheid van eenen dadelijken
aanval; wijl men in Zweden niet ten onregte
over de lange werkeloosheid der finlandsche ar-
mee hoogst ontevreden was: doch de overige
veldheeren waren van gevoelen, dat men eerst
nog meer versterking moest afwachten en
vooral eene nog gunstigere stelling kiezen.
Armfeld bleef op zijn voorstel aandringen, en
hieruit ontstond eene spanning tusschen de
heervoerders, die op de gevolgen den treurig-
sten invloed had. Het slagveld lag vier mij-
len van JVasa: de zweedsche armee, ongeveer
6000 man sterk, stond in twee linien geschaard
en Avachtte volle drie dagen op de aankomst
der Russen. Met een beAvonderenswaardig ge-
duld verdroegen de soldaten de felste koude:
in de hoop op eenen gelukkigen uitslag had-
den zij zich tegen alle moeijelijkheden met man-
nenmoed gehard. Den 19 Februarij kwamen
de Russen, onder bevel van den vorst Gallit-
zin, opdagen: Armfeld moedigde zijne troe-
pen tot eene bedaarde dapperheid aan: de aan-
val begon: tAveemaal werden de Russen over-

hoop
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hoop geworpen, en de ZAveden veroverden zes
kanonnen, die dadelijk tegen den vijand gerigt
werden. In dat oogenblik hing de beslissing
van de zweedsche kavallerie af, over welke de
generaal-majoor de la Barre het bevel veer-
de. De reeds tot den aftogt vaardige Gallit-
zin zond eenige regementen dragonders af,
om zijne bewegingen te dekken, en tevens de
ZAveedsche ruiterij in het oog te houden. Naau-
welijks werd de la Barre die dragonders ge-
Waar, of hij vlugtte met de zijnen ijlings weg
en liet het voetvolk aan zich zdven over. On-
verwijld Avendden de russische dragonders zich
tegen Armfeld, die wel eenen dapperen, ja
wanhopigen, doch tevens vruchteloozen weder-
stand bood ; daar de russische infanterie tijd
had, om zich te herstellen en den slag te her-
nieuAven. Aldra moesten de Zweden voor de
oArermagt wijken : bijna alle hunne officieren
lagen ontzield of geAvond op de kampplaats,
en meer dan 2000 soldaten vonden in dezen
vreesselijken worsteïstrijd hunnen dood ; of-
schoon ook de Russen niet, dan met een aan-
merkelijk verlies, hunnen vijand de ovenvin-
ning uit de hand konden Avringen. Armfeld
trok door FVasa tot aan Oud-Carlby terug,
waar hij het overschot van zijn deerlijk geha-
vend leger bijeen verzamelde en verscheidene
partijen, die te laat aankwamen, om aan den

nood-
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noodlottigen dag bij Groot-Kyro deel te ne3
men, met zich vereenigde. Te Brahestad Aver-
den alle de vaartuigen en magazijnen, wier
voorraad eigenlijk onder de soldaten had be-
hooren uitgedeeld te worden, roekeloos in brand
gestoken. De Russen rukten voorwaarts tot
aan het stadje Jakobstad, 't welk zij geheel
afbrandden, en keerden toen, zonder hunne
voordeden te vervolgen, naar Nystad en Ta-
wastehus terug; vermoedelijk, wijl zij eene
zweedsche landing aan de zuidkust vreesden,
en daarom in de geAvigtigste plaatsen hunne
magt bijeen trekken Avilden. De bewoners van
die streken, Avelke de ZAveden verlaten hadden,
besloten, den vijand om genade te smeeken en
hem eene brandschatting te beloven? ook dwon-
gen zij den burgemeester van JVasa, die der,
zijne stad dreigende verwoesting door de vlugt
ontsnapt was, voor hen een geschrift op te
stellen, 't welk zij door eene plegtige bezen-
ding den russischen bevelhebber Avilden aanbie-
den. Ongelukkig ontmoeten die afgezanten on-
der Aveg eenen zAveedschen officier: zij hielden
hem voor eenen Rus, en overreikten hem het
smeekschrift. Volvaardig nam hij het aan;
doch ten hoogste over deszelfs inhoud gebelgd
en vertoornd, noemde hij de boeren lafaards
en verraders, en zwoer hun de zwaarste straf.
Doodelijk ontsteld poogden de eenvoudige o\er-

bren-
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brengers, zich door de vlugt te redden: nu
durfden zij het zelfs niet eens meer wagen,
door eene onvoonvaardelijke onderwerping het
behoud van hun leven en van hunne eigen-
dommen af te smeeken : zij Avanhoopten aan
alles, verborgen zich in de digtste bosschen en
op de ongenaakbaarste klippen, of vlugtten naar
het uiterste Noorden, eer zij om vergiffenis
baden of de hun gedane aanbiedingen aanna-
men. — Ook in dezen oorlog Averden de spo-:
ren der Russen met hunne gewone grmvzaam-
heden geteekend: eenen zestigjarigen priester
dwongen zij halfnakend in de sneeuw naast
hen te loopen, om hun den weg te wijzen:
hunne gevangenen behandelden zij met eene
onmenschelijke hardheid : zij werden in stallen
gedreven en tot voedsel wierp men hun een
stuk raauw vleesch voor. — In April bemag-
tigden zij Aland: de zweedsche vloot was niet
in staat, hunne landing te beletten: zij huis-
den er barbaarsch, roofden het zaad van de
velden, het vee en de levensmiddelen, en sta-
ken , bij hun vertrek, de dorpen in brand. Ter-
stond na dezen inval verlieten alle de overige
bewoners het eiland, 't welk tot 1722 geheel
verlaten Was; en zelfs nog tegenwoordig
innert men zich daar die verschrikkelijke vlugt.

Eenige kleine strooptogten uitgezonderd, Aer-r-
liep de lente en zomer voor Oesterbottn tame-

lijk
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lijk rustig: de zweedsche troepen lagen in hun-
ne kwartieren; doch in Sawolax veroverden
de Russen in Junij de vesting Nyslott. In-i
tusschen poogde Armfeld zijne verzwakte
krijgsmagt, zoo veel zijne geringe hulpmiddel
len zulks vergunden, te versterken: zijne par-;
tijgangers zonden hem zelfs uit Finlands
lijkeprovintien troepen toe, zoodat hij aldra zijn
bij Kyro geleden verlies hersteld had. ;Doch
in September beval de senaat hem, Finland
aan zijn lot over te laten en met zijne armee
naar Zweden terug te trekken: men geloofde
namelijk niet, dat hij met zijne kleine magt
den vijand zou kunnen bedwingen; en al ge-
lukte hem dat ook voor eene korte poos, zou
daardoor echter niets voor het toekomende ge-
wonnen zijn. TAvee regementen werden inge-
scheept en naar Umea overgebragt: de ruiterij}
nam den noordelijken weg over Tornea.

Nu bemagtigden de grootste vrees en verslas
genheid de ongelukkige Finnen. leder spoedde
zich, om eene veilige schuilplaats te zoeken.
Hij, die slechts eene kar had, zette zijne kin-
deren er op en verliet zijne haardstede en ge-
boorteplaats. De wegen waren met eene on-
telbare menigte jammerende vlugtelingen be-
dekt, die met angst en gebrek kampten en
zelfs voor het toekomende de treurigste voor-
uitzigten hadden. Een noodgeschreeuw van de

ach-?
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achtersten deed de voorsten alles, wat zij nog
hadden kunnen medenemen, ijlings wegwerpen,
om toch maar in hunne vlugt niet belemmerd
te worden; wijl zij den vijand zich reeds op.
de hielen waanden. Huisgenooten en bloedver-
wanten werden van elkander gescheiden: ieder
zorgde slechts voor zijn eigen lijfsbehoud en
dacht aan geenen vriend noch magen. Zeer
vele vlugtelingen bezweken onder den hon-
gersnood en de vermoeijenissen van den langen
togt: anderen hadden zich in opene bootjes
begeven en ook behouden de haven van Umea
bereikt: doch de Russen deden daar eene lan-
ding, staken het plaatsje in brand, en zoo
verloren de ongelukkigen, die zich reeds over
hunne gelukkige redding verheugden, het laat-
ste overschot van hunnen eigendom. Niet
weinigen Averden op het water door de rus-»
sische vaartuigen opgevangen: eenigen hoopten,
op het eiland Carl'6, ettelijke mijlen ten westen
Vledborg, voorloopig eene veilige schuilplaats
te vinden; doch dat eiland was des nachts door
eenige Kozakken bezet, die alle mannelijke be-.
woners en de vlugtelingen nedersabelden en
hun hunne goederen ontroofden. De Kozakken
brandden, moordden en plunderden overal,
waar zij kAA'amen. Alle volwassene personen,
mannen en vrouwen, die hun in handen vie-
len, werden pf terstond afgemaakt, of door

de
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de ijsselijkste folteringen dood gemarteld, om hen'
tot de ontdekking van hunne goederen te dwin-
gen, welke zij of anderen verborgen hadden.
De russische generaals vaardigden tromvens
verscheidene proklamatien uit, waarin zij de
inwoners noodigden terug te keeren, en hun,
tegen voldoening van de verschuldigde belas-
tingen (*), bescherming en veiligheid beloof-
den; doch desniettemin zagen zij de baldadi-
ge gruAvzaamheden, AArelke de troepen pleeg-;
den, oogluikend aan, en de personen, die zich
op hunne schijnschoone beloften verheten, wer-;
den evenzeer gemishandeld en uitgeplunderd.
Bovendien waren de boeren geenszins geneigd,
om zich aan den Czaar te onderwerpen. Een
dorpssecretaris stelde, zonder hunne toestem-
ming , een smeekschrift op, drukte er het
dorpszegel onder, en reed er den vijand mede
te gemoet, in de hoop van den russischen staf
te zullen aantreffen: doch hij stiet op Kozak-
ken , die, opdat hunne rooverijen niet zouden
verboden worden, hem zijn papier ontrukten,
in stukken scheurden en hem voor eenen par-

(#) ledere pachthoeve in Ooesterbottn moest 5 ton-
nen rogge, 1 ton gerst of haver, 5o daalders koperen
rauntspecie, 4 lijspond gedroogde of gezoutenvisch,
io lijspond boter en 6 kappar (| schepel) erwten of
boonen leveren.

tij.



de FINNEN. 289
tijganger uitgaven: dien ten gevolge werd hij
wreedelijk mishandeld en als een gevangene
naar het binnenste van Rusland gesleept. Nu
rotten de inwoners zamen en loerden in de
digtste bosschen; en zoodra zij zich tegen deze
of gene zwervende partij Kozakken genoegzaam
bestand oordeelden, ontkwam geen enkele van
dat volk hunner wraak: ja de haat en verbit-
tering gaven zelfs den kinderen buitengewone
krachten en overleg. Eens sleepten de Kozak-,
ken een elfjarig knaapje met zich voort: zij
achtten zich niet al te veilig, lieten dus hunne
paarden achter en roeiden met eene boot naar
eene klip, waar zij den nacht wilden door-
brengen. Met dat oogmerk legden zij zich ter
rust en hunnen kleinen gevangenen in hun
midden. Aldra sliepen zij in; doch in de oogen
van het knaapje kwam geen slaap: hem hield
slechts de gedachte aan zijne redding bezig.
Heimelijk sloop hij naar den oever, sprong in
de boot, en spoedig dreef de wind hem naar
de overzijde. De Kozakken ontwaakten , Avaren
op de dorre klip als verbannen en stienren
alle den hongerdood. — Intusschen maakte de
winter het den boeren ten uiterste moeijelijk,
wederstand te bieden en vooral zich te ver-
bergen : het ijs baande eenen weg over de
moerassen, en de sneeuw verried het spoor
der vlugtelingen. De Russen drongen tot in
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de uiterste, aan de Lapmarken grenzende di-
strikten door, en in enkele partijen zelfs tot

aan Tornea en Kemi. Hier vereenigden de
inwoners zich, maakten overal verhakkingen eu
zetten posten uit: op hunne ligte sneeuw-
schoenen waren zij veel vlugger en rapper,
dan de russische ruiterij, welke zij veel af-
breuk deden. De eenigste plaats, die nog in
de magt der Zweden was, de vesting Cajana-
borg, werd in 1710 belegerd. Gelukkig lag
het kasteel midden in eenen sterk bruisenden
stroom en was van kogelvaste gewelven voor-
zien. De bezetting bestond slechts uit vijftig
invaliden; doch vele der rondom wonende
landlieden hadden daar een toevlugtsoord ge-;
zocht en gevonden. Eene geheele maand werd
de belegering vol gehouden: de kommandant,
die tAveemaal uit de russische gevangenschap
ontsnapt was, had het oogmerk, het kasteel
in de lucht te laten springen, ten einde niet
weder in 'svïjands handen te vallen; doch de
dringende beden der gezamenlijke vlugtelingen,
bragten hem van dat wanhopige besluit terug.
Eindelijk dwong de hongersnood hem, zich over
te geven. Het garnizoen werd een vrije aftogt
en den vlugtelingen het ongestoorde bezit van
hunne eigendommen en het terugkeeren naar
hunne woningen toegestaan; doch de generaal
Tschekin, ten uiterste verbitterd over den

we--
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wederstand, dien hij voor Cajanaborgs muren
ontmoet had, wilde volstrekt alle personen
over de kling jagen. Slechts de ernstige
voorstellingen van den overste Mannstein, die
zijnen degen afgespte en den russischen dienst
dreigde te verlaten, indien hij zoo trouweloos
en eervergeten durfde handelen, bewogen hem,'
zijn wraakgierig plan te laten varen. Echter
werden de uittrekkenden geplunderd en in de
strengste koude half naakt Aveggevoerd: de ou-
den sabelde men neder: de kinderen rukte men
van hunne ouders af: vrienden en bloedver-
wanten zagen elkander voor de laatste maal:
de gansche vesting Averd verwoest: niet meer,
dan vijf Avoningen bleven over.

Nu hadden de Russen, reeds in het bezit
van geheel Finland tot aan deszelfs noorde-
lijkste grenzen, nog maar alleen met de vele
partijgangers te strijden, die, door de plaat-
selijke gesteldheid van het land begunstigd j

dikwerf even zoo gelukkige als koene onder-
nemingen ten uitvoer bragten, doch waardoor
zij tevens het lot der inwoners slechts nog
treuriger maakten; wijl de hoevenaars, die
hen of gedwongen of vrijwillig geherbergd had-
den, daarvoor verschrikkelijk gestraft werden.
Nadat de zweedsche armee uit Noorwegen te-
ruggekeerd Avas, stroopte een klein corps tot
in het noordelijke Oesterbottn en zette zijne
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posten tot bij Uledborg uit. Een hoofdman
der Kozakken Averd hetzelve te gemoet gezon-
den: hij stortte van het paard: zijn volk hield
hem voor dood en vlugtte weg. MiddelerAvijl
verborg hij zich in een bosschaadje en werd
door de hulp der boeren behouden bij zijn
kommando gebragt. Het zij, dat Czaar Peter
geloofde, dat de inwoners in verstandhouding
met4de ZAveden waren, het zij, dat hij de in-
vallen in het zuidelijke Finland moeijelijker
wilde maken, hij beval althans, UleSborg te
heroveren en het gansche land, zonder eenige
verschöoning, te verwoesten: de brave Kozak
der hulp indachtig, welke de boeren hem be-
wezen hadden, snelde zelf naar den Czaar,
viel hem te voet en smeekte hem, een bevel
te herroepen, waarvan de eerste voorloopige
tijding reeds alle de inwoners diep in het land
en in de bosschen had gejaagd.

De vorst Gallitzin, die het opperbevel over
de russische troepen voerde, had zich door
zijne goedheid en edelmoedigheid in de harten
der ongelukkige Finnen, die door den ver-
schrikkelijksten oorlog in de diepste ellende ge-
stort waren, een onvergankelijk gedenkteeken
opgerigt. leder, die zich over het een of an-
der te beklagen had, werd door hem gehoord:
met eene gestrenge onpartijdigheid handhaafde
hij het regt, en met eene innige deelneming

troost-
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troostte en verkAvikte hij de hulpbehoevenden.
Doch helaas! zijn geest rustte niet op de oA'e-

rige bevelhebbers, en uit dien hoofde was de
kring van zijne werkzaamheid te eng beperkt,
om zelfs de grofste baldadigheden, bijzonder in
de ver afgelegene landstreken, te kunnen voor-
komen. Het staatsbestuur was, zoo lang Fin-
land zich in de magt der Russen -bevond, ge-
heel in verval geraakt. Daar de beschaafde en
vermogende inwoners bijna alle naar Zweden
gevlugt waren, ontbrak het aan bekwame per-
sonen, om de ledige plaatsen te bezetten. In
FVasa werd dus een voormalige Saksische dra-
gonder, die niet eens zijnen naam kon schrij-
ven , tot burgemeester gekozen. In het eerst
belastte men de priesters met de ambsverrig-
tingen der voogden, tot eindelijk de boeren uit
den omtrek van JVasa, die de schrijfkonst
verstonden, daartoe benoemd Averden: hunne
instructie bestond eenvoudig in het zekere voor-
uitzigt op den knoet of de galg, indien zij de
belastingen niet stiptelijk invorderden en uittel-
den. Aan eene belooning voor hunne werk-
zaamheden werd in 't geheel niet gedacht;
maar den boeren streng bevolen, hen te onder-
houden, die derhalve hunne karige levensmidde-
len met hen moesten deden. Intusschen waren
deze beambten zeer eensgezind onder elkander,
en beraadslaagden in alle voorkomende geval-
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Jen gemeenschappelijk, ten einde, bij eene mo-
gelijke verandering van regering , alle verwijtin-»
gen en straffen te kunnen ontgaan. Daarente-
gen pleegden verscheidene hoogere ambtenaren,
die door de Russen aangesteld Avaren, de
grootste onregtvaardigheden. Onder hen ken-
teekende een zekere Joachim Schmittfeld zich
door de schandelijkste en laagste hebzucht, die
hem tot de afsclmwelijkste knevelarijen verleid-
de; ja de klagten over zijne onderdrukkingen
werden eindelijk zoo luid en talrijk, dat hij
Opgeroepen werd, om zich te verantwoorden.
Zijn opvolger, Wolmar Adolf Stakelberg,
poogde de door hem ingevoerde misbruiken af
te schaffen, ontzette zijne handlangers van
hunne posten en verwierf de genegenheid van
het volk in zulk eenen graad, dat er op het
vredeskongres door eene bezending verzocht
werd, hem in den zweedschen dienst te mogen
behouden.

Overal begonnen de gevolgen van den oorlog
en de plundering zich te openbaren, voorna-
melijk in Oesterbottn: alle de visschersgereed-
scliappen Avaren vernield of onbruikbaar ge-
maakt: op vele plaatsen heerschte reeds hon-
gersnood. De ruAve huiden, welke de Russen
achtergelaten hadden, werden als toespijs bij
brood uit boomschorsen gekookt. Gelukkig
hij, die eenige van het paardenyoeder qverge-

ble-
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blevene korrels haver bijeen kon zamelen. De
dringende behoefte veroorzaakte de ijsselijkste
voorvallen. Eene moeder Avas met hare zeven
kinderen haren vervolgers ontsnapt; doch in de
barre woestenij, in welke zij zich verborgen
had, mangelden haar alle middelen, om zich
en haar dierbaar kroost het noodige voedsel te

verschaffen. Radeloos doolde zij rond, om het
een of ander te vinden, waarmede zij het le-
ven van hare lievelingen zou kunnen verlen-
gen. Digt bij eene beek zag zij een dood
paard en zeven doode menschenligchamen lig-
gen: gretig Averd eerst het paard en vervol-
gens de overige lijken verteerd. Doch ook
deze voorraad verminderde: twee van hare
kinderen stierven den hongerdood: zij besloot,
ook deze tot voedsel voor haar en de nog le-
venden te gebruiken: echter werd hare, bui-
tendien zwakke gezondheid door deze onna-
tuurlijke spijs dermate ondermijnd, dat zij Avel-
dra onder hare diepe ellende bezAveek en hare
jammerdagen eindigde. — De landman had geen
vee, geene verdiensten en geen geld: hoe kon hij
zich de noodzakelijkste behoeften Avederom aan-
schaffen ? Nu en dan waagde men het trouwens,
eenige tonnen teer heimelijk in eene boot te la-
den en naar Zweden over te voeren; doch daar
werden die waaghalzen vaak als spionnen be*
handeld, en zoodra het uitvoeren van teer ter
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kennis van de Russen kwam, werd dit teil
strengste verboden; terwijl men daarentegen
den boeren beval, van iedere hoeve twee ton-
nen teer voor het russische eskader naar Abo
te leveren, hetgeen, uit hoofde van den langen
weg, met groote bezwaren vergezeld ging.
Zij, die men verdacht hield van met Zweden
in eenige handelsbetrekkingen te staan, werden
met den knoet gestraft of opgehangen: zelfs
verscheidene geestelijken moesten die straf on-
dergaan. Desniettegenstaande had men den
sluikhandel, ofschoon met de uiterste omzig-
tigheid, nog steeds gedreven: somwijlen bezat
deze of gene ondernemende koopman moeds
genoeg, om den Finnen geld en zout toe te
voeren; het gebrek aan het laatstgenoemde ar-
tikel was ten uiterste drukkend: mijlen ver
haalde men zeewater, om der spijzen daardoor
eenigen smaak te geven, en de russische zoe-
telaars verkochten het zout bij lepels tegen de
ongehoordste prijzen. Eindelijk leerden de Fin-
nen van de Russen de kunst, om op de vlakke
plaatsen van het strand bronnen te graven en
uit het daaruit geputte water zout te bereiden,
't welk toch, in weerwil van den bitteren na-
smaak, in den algemeenen nood eenigermate
een redmiddel was. Om eene koe of een paard
te bekomen, ontzagen zij de moeijelijkste rei-
zen niet, zelfs tot naar Carelien en nog ver-

der»
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der. Ten laatste moesten er nog, in
bij het marscheren der troepen, treinpaarden
geleverd worden, waardoor de boer van zijn
trekvee geheel en al beroofd werd: menigeen
was gedwongen, zijne opbrengst van hooi,;
haver, enz. naar de bestemde plaatsen, dik-
werf twaalf tot vijftien mijlen ver, met eigene
handen heen te slepen. Alle handel stond ge-
heel stil: een hollandsch schip, 't welk in 1721'
met allerlei waren te Oesterbottn kwam, kon
slechts zeer weinige koopers vinden, hoe groot
ook de algemeene behoefte ware; want het
ontbrak aan geld: men bood dus in ruiling
teer aan, waarvan men echter niet meer dan
So tonnen kon leveren. De verwoesting en
verwildering van het land kenteekenden zich
insgelijks in de ongemeene vermeerdering der
wolven, wier stoutheid alles te boven ging:
over dag, zoo wel als bij nacht, vertoonden zij
zich even vermeten, loerden voor de vensters
en aan de deuren op buit, verscheurden de
menschen, welke zij magtig konden worden:
en de zomer-alleen verschafte den ongelukkigen
inwoners eenige rust tegen deze rondzwervende
roofdieren.

Ook de wetenschappelijke beschaving zou
door dezen verderfelijken oorlog bijna geheel
en al vernietigd zijn geworden. Er heerschte
een volkomen gebrek aan leerboeken, bijbels

T 5 enz.
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enz. In het gansche land was geene boekdruk-
kern. Om echter in deze behoefte eenigermate
te voorzien, sneed een boer, in Tawastland,
in houten tafeltjes het a. b. c., 't welk, hoe ruw
ook, aan het oogmerk vrij goed beantwoord-
de (*).

Het beste gedeelte, 't welk er van de be-
volking nog overig was, werd uit het land
gevoerd. In 1716 en 1717 werden geheele
huisgezinnen, mannen en vrouwen, geweldda-
dig naar Rusland en Lijfland overgebragt,
om op de landgoederen der adelijken als lijfei-
genen te dienen. Slechts zeer weinigen van
die ongelukkigen keerden, na het sluiten van
den vrede, naar hunne haardsteden terug. De
gouverneur-generaal Douglas, voormaals een
zweedsch onderdaan, die echter tot de Russen
overgegaan was, geraakte op het paaschfeest
Van 1719 op eene, door hem gegevene drink-
partij, met eenen voornamen officier in twist
en doorstak hem: hij werd ter dood veroor-
deeld, doch de Czaar veranderde deze straf
in eenen vestingarbeid. Tegen het einde van
het jaar vond Peter hem aan den kruiwagen,
en vroeg hem, hoe zijn tegenwoordige staat
hem beviel ? Terstond bood Douglas aan,

(*) Porthan de libris rarioribus, Aboae 1791.pag. 45.

eeni-
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eenige honderd man in zijne plaats te leveren;
doch de Czaar antwoordde: er zijn schurken
genoeg, die daartoe deugen; maar ik heb
knappe soldaten noodig. — En nu beloofde
hij, bijaldien hij zijnen post wederkreeg, eenige
honderd brave karels uit Finland te bezor-
gen en te kleeden. Deze verzekering schonk
hem zijne vrijheid en zijne gouverneursplaats
terug, en nu nam hij onverwijld de strengste
maatregelen, om die vereischte manschap ten
spoedigste te leveren: de kommissie, aan welke
die last was opgedragen, het zich echter door
de boeren met het laatste overschot van hun
vermogen omkoopen, en zelfs moesten de kers-
pelen het hunne bijdragen, om hen door ge-
schenken te winnen. De geligte rekruten Aver-

den onder eene genoegzame bedekking overge-
bragt; doch hun weerzin tegen den krijgsdienst
was zoo groot, dat zij aan het muiten geraak-
ten en de vlugt kozen, waarop echter velen
het leven lieten. — Weldra begon het aan
mannen te ontbreken: AveduAven en jonge doch-
ters moesten uit andere kerspelen hare echt-
genooten kiezen, die dikwerf zwarigheid maak-
ten, hoeven te aanvaarden, uit welker bezit
zij met der tijd door kinderen of bloedverAvan-
ten zouden kunnen verdrongen worden; wijl het
aan regters ontbrak, om de kontrakten daar-

over
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over wettig te bekrachtigen. Ook de zeden
waren zeer verergerd: eene vrouw, die zich
den lusten der vijanden prijs gegeven en tot
belooning eene koe ontvangen had, kon op
den besten boer als haren echtgenoot reke-
nen (*).

Door de bemiddeling van den vrijheer van
Gbrtz werden in 1718 op het tot Aland be-
hoorende eiland Lofö, vredesonderhandelingen
geopend. Daar was echter volstrekt geen huis
noch huisvesting te vinden: de inwoners waren
alle gevlugt: zelfs de geringste behoeften moes-
ten den ministers toegevoerd en houten avo-
m'ngen voor hun opgeslagen Avorden. Door de
ongemeene schranderheid van Gö'rtz en Peters
hoogachting voor Karels onwrikbaren helden-
moed hadden deze onderhandelingen den ge-
lukkigsten uitslag. Voor de provintien, welke
Zweden aan Rusland afstond, zou dat rijk door

{*) Zie Nordberg Leben Carls XII en over den toe-
stand van Oesterbottn, gedurende dien tijd, de berig-
ten van eenige ooggetuigen, in den Abo-Tidningar
1789 en 1791. en eindelijk trekken van de wreedheid
der Kozakken en Russen, die schier alle geloof te
boven gaan en somwijlen, misschien door haat, over-
dreven zijn, in L. Tammelin berdttelse om rijska trop-
parnes harjande i Finland 1713. och följande aren, in
Lönboms hist. uplysningar 111. S. ig-42.

Noor-
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Noorwegen en misschien door Mecklenburg
en andere duitsche landen schadeloos gesteld
worden: Stanislaus zou koning van Polen
blijven: Pruissen en Hanover al het door
hun veroverde teruggeven. Gbrtz was ver-
trokken , om den koning tot aanneming van
dit zoo voordeelig vredesverdrag te overreden j

dodi de held was reeds door de hand eens
moordenaars gevallen: Zwedens grootste en
kundigste staatsman werd in hechtenis genomen
en moest, als een offer van den laagsten nijd,
op het schavot zijn leven laten. Buiten kijf
zou ook het nieuwe bestuur, tot groot voor-
deel van het rijk, thans dadelijk met Rusland
vrede hebben kunnen maken; maar zij, die
eigenlijk het roer in handen hadden en het
meest golden, waren of omgekocht of door
eenen dwazen haat verblind, en maakten van
de gunstige gelegenheid, Avelke Peters vre-
delievende stemming hun aanbood, volstrekt
geen gebruik: de onderhandelingen werden
derhalve afgebroken. Door losse beloften ver-
leid, sloot de regering 't eerst met Dene-
marken, Engeland en Pruissen den vrede:
voor de groote opofferingen zou men in Rus-
land eene genoegzame schadeloosstelling vin-t
den enz. Engeland zond eene vloot tot hulp,
doch verried weldra zijne nieuwe bondgenoo-

ten.
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ten. Eindelijk begonnen de Zweden te berner-j
ken, dat zij bedrogen waren, en nu bleef hun
niets anders over, dan de onderhandelingen
met Rusland wederom aan te knoopen, die
dan ook te Nystad in Finland voortgezet
werden. Den 3o Augustus 1721 kwam de
Vrede tot stand: Lijfland, Ehstland, Inger-
mannland en Carelien met JViborgslan wer-
den aan Rusland afgestaan, waarvoor Czaar
Peter het overige gedeelte van het veroverde
Finland teruggaf en eene schavergoeding van
tAvee millioenen betaalde. De grenzen werden
bepaald. Van den dag der onderteekening
hielden alle gedwongene geldcontributien op;
doch aan de russische troepen moesten tot
hunne geheele ontruiming kosteloos de benoo-
digde levensmiddelen en fouragie geleverd wor-
den. Op eene strenge straf werd den solda-
ten verboden, bij hunnen aftogt geene Finnen
tegen hunnen wil, en Vooral geene boeren $

mede te nemen. — Hadden de onderhandelaars
zich niet door Ostermann laten omkoopen,
hoogstAvaarschijnlijk zouden de Zweden betere
Voorwaarden hebben kunnen bedingen : ten
minste verzekerde Peter zelf, dat, bijaldien zij
het vredestraktraat geheel aan hem overgelaten
hadden, hij hun veel meer zou hebben toege-
staan; doch — voegde hij er bij — zij heb-

bed
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ben het op de gewone manier van negötieren
laten aankomen, en toen moest ik hen Avel
aan de listige streken van mijne ministers prijs
geven (*).

(*) Êbauche peur donner une idéé de la forme du gou-
vernement de Russie {par Miinnith) Copenh. 1774.
pag. 29. -

Einde van het eerste deel.
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