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AANTEEKENINGEN VAN D*. J. G. OTTEMA.

el ohannes Loccenius, Historia Suecana (Francofurti et
Lipsiae 1676), vermeldt:
P. 449. Sigismund, zich toerustende tot den oorlog tegen de Zweden , en eene nieuwe vloot uitrustende, huurt
te dien einde, hetzij met geweld, hetzij vrijwillig, eenige
Hollandsche schepen, die in de haven van Dantzig lagen.
Karel van zijnen kant verlangt, door zijnen Gezant, van
de Staten van Holland, dat zij noch met schepen, noch
met geld, Sigismund tegen hem en Zweden, in de gemeenschappelijke zaak van godsdienst en vrijheid zullen bijstaan.

De Staten antwoorden, dat zij niets gehoord hebben
van Hollandsche schepen , die aan Sigismund zouden hulp
verleenen. Doch dat het mogelijk is , dat hij die schepen
in zijne havens gearresteerd, en tegen wil en dank (zoo
als het gaat) tot den togt naar Zweden heeft medegevoerd.
Intusschen moet hij (Karel) gerust zijn omtrent hunne
vriendschap en trouw. (Dit was anno 1600.)
P. 462: Karel zendt naar den Koning van Frankrijken
de Staten van Holland, verlof vragende, om in hunne
landen krijgsvolk aan te werven. Zij hebben dit gaarne
toegestaan, daar zij het rijk en de republiek wel van leegloopend volk wilden zuiveren. (Dit was a°. 1602.)
P. 476. Anno 1609. Karel, in Lijfland teruggekeerd,
heeft de haven van Riga met zijne vloot zoodanig ingesloten , dat de Britsche en Hollandsche schepen er noch
in noch uit konden loopen. Uit dien hoofde kwamen de
Kapiteins dezer schepen overeen , om eenige branders in
de vloot der Zweden te zenden, en zich met geweld eenen
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doortogt te banen. Toen dit geschiedde, en de vlammen
zich wijd en zijd verspreidden, hebben de Zweedsclie schepen, deels in brand staande, deels door den storm afgedreven, deels door het voorbeeld verschrikt, aan de En»
gelsche en Hollandsche schepen den doortogt verleend.
Met beiden is later het verbond vernieuwd.
Vergelijk Hugo de Groot's Jaarboeken, blz. 401, 402
en 551.
Johs. Werwing, Konung Sigismimd och Konung Carl IX
Historier, ntgifna af A-, Â. von Stjerneman, Stockholm
1740, II Bd., 4°.
Swea Rikes historici af Olaf Dalin, III Bd., 4°. Stockholm 1747—1762. In het Hoogduitsch vertaald uitgegeven te Greifswald, 1756, IV Bd., 4 \

NADEKE AANTEEKENING- VAN M». W. W. BUMA,

Omtrent een ander voorval niet Hollandsclie schepen
bij Riga in dien oorlog, in 1609 , zie men van Meteren,
Historie, fol. 609 verso, en voorts aldaar, fol. 610, het
verhaal van het daarop gevolgde gezantschap naar Zweden,
van Cornelis Haghe, in 1610. — Overigens wordt in
J. Hubners Oenealog. tabellen (Leiden 1735), in de 92e
tabel, de verkiezing tot Koning van Karel IX. van Zweden gesteld op 20 Maart 1600, en zijne krooning op 18
Maart 1607, dus een jaar vroeger dan bij van Meteren.
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