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OMTRENT DE

STAATKUNDIGE BETREKKINGEN
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NEDERLAND EN ZWEDEN,

IN DE JABEN

1592-1OO9.

JLJe vragen 3 door het Friesch Genootschap voorgestelds

zijn van tweeërlei aard, van zuiver geschiedkundigen en
van meer genealogischen.

Wat de genealogische aangaat, daarop kunnen de ant-
woorden door het Rijks Archief niet even voldoende wor-
den geleverd, omdat in de stukken en bescheiden, aldaar
berustende, de personen voorkomen in hunne betrekking
tot den staat, niet in hunne betrekking onderling. Zoo
uit commissieboeken, rekwesten, brieven van venia aetatis
enz., iets van dergelijken aard op te delven is, het vordert
eene inspanning en geduld van nazoeken, dat door geenen
regel te leiden is, en waarvan de resultaten meestal geene,
veeltijds toevallig en hoogst zelden de moeite, daaraan be-
steed, waardig zijn.



206 STAATKUNDIGtE BETREKKINGEN

Maar omtrent het geschiedkundige gedeelte biedt het
Eijks Archief ruime gelegenheid aan, om de noodige,
meerdere zelfs dan de gevraagde , inlichtingen te geven.

» Eerst na de vestiging van beider onafhankelijkheid,
ï traden de Vereenigde Nederlanden en Zweden in gere-
1, gelde staatkundige betrekking (1)." Aldus vangt de heer
M1'- G. W. Vreede zijn werk, Nederland en Zweden, aan.
Vroeger echter, en reeds voordat die onafhankelijkheid
gezegd kan worden bevestigd te zijn geweest, ontstonden
er staatkundige betrekkingen tusschen de beide landen,
die eerst voortsproten uit handelsbelang, daarna uit over-
eenstemming in toestand, geloofsleer en gevaren.

Het was de vader van Gustaaf Adolf, Karel de IX.,
die reeds bij het leven van Koning Johan begreep, dat
hij van de ruimer middelen van de opkomende republiek
een voor zich nuttig gebruik kon maken.

1592. Op den 6. April van liet jaar 1592 gaf Theo-
philus Homodei, ordinaris Medicijn en Commissaris van
Karel, Erbfurst van Sweden , Hertog van Sodermanland,
namens den Koning van Zweden, zijne geloofsbrieven over,
en verzocht van de Staten Generaal verlof, om, op kosten
van Zweden, eene werving van krijgsvolk te doen, ter
vermeerdering van de middelen van Zweden in het be-
strijden van de erfvijanden der Christenheid, de Muscho-
viten.

De Staten Generaal verklaarden hierop, dat » den je-
B genwoordigen staet van dese landen ten aensien van den
» oorloge, daermee deselve van den Coninck van Spaig-
» uien ende andere gemeene vyanden der christenheyt zyne
i aanhangeren continuelyck van allen zyden te water ende

(1) Vergelijk vraag n°. 2 van liet IV. Genootschap.
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» te lande aengevochten worden, sulcx dat zyluyden selfFs
» om de magt van deselve vyanden te resisteren, dagelycx
» oock uytheemsche crychsvoick te lichten benoodicht wer-
•s> den, geenssins daertoe gedisponeert en i s , dat men
» eenige liclitinge van crijchslieden ten dienste van andere
» potentaten ende heeren in de geunieerde provinciën om
» uyte selve te voeren, soude kunnen off moogen toelaten,
» dat zyluyden nochtans om te bethoonen de goede gene-
T> gentheyt die zy zyne voors. Majt- en de voors. Erffurst
» toedragen, den voors. heere commissaris toegelaten ende
» geconsenteert hebben, toelaten en consenteren mits de-
» sen, dat hy în de voors. geunieerde provinciën, lichten
» en vuyte selve in den dienst van zijne voors. Mat- voor
ï de defentie van zyne voors. rycken, ende jegens zyne
» voors. vyanden, sal mogen volgende zyn voors. versoeck
ï te vervoeren ende gebruycken de nombre van hondert,
ï hondert vyftich ofte uyterlyck twee hondert, soo officie-
5> ren als soldaten sal kunnen verwilligen, behoudelyck dat
» geen officieren noch soldaten en sullen moogen aenge-
» nomen worden van de ghene die zyn in actuelen dienst
» van den lande, dan met speciael consent van de voors.
» heeren Staten Generael, ende dat die voors. heere com-
n missaris in 't lichten ende uytvoeren van het voors. volck
» hen sal hebben te reguleren achtervolgende de presen-
» tatie by syne Majt- en de voors, Erffurst in den voors*.
» brief gedaan (2), ende de Staten binnen drye weken
J> eerstcommende oversenden een lyste ofte rolle van de
» ghenen die hen in de dienste sullen hebben begeven,
» ende voorts allenssins ordre te stellen ende voorsiem'nge
» te doene, dat dese landen ende ingesetenen van denselve
» niet en worden beschadigd. Gedaen in 's Gravenhage,
» den 7. Aprilis 1592."

(2) Dat namelijk de kosten ten laste van Zweden bleven.
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Hoe onbeduidend dit getal aan te werven soldaten was,
vond Christiaan IV.5 Koning van Denemarken, daarin
genoegzame reden van ongerustheid, om een edelman af
te vaardigen naar deze landen, met eenen brief voor den
Stadhouder, die zich toen in het leger voor Steenwijk
bevond.

Koning Christiaan meldde daarin, vernomen te hebben,
dat krijgsvolk en schepen in de Vereenigde Provinciën
werden uitgerust, om te vrijbuiten op de stroomen en
kusten van Noorwegen, en verzocht ernstig, dat in deze
aangelegenheid overeenkomstig de vriendschap en goede
nabuurschap, die tusschen Nederland en Denemarken be-
stond , zou gehandeld worden.

De Staten Generaal, aan wie Graaf Maurits dezen brief
had medegedeeld, besloten den Commissaris van den Ko-
ning van Zweden in hunne vergadering te ontbieden,» ende
si denzelven voorhouden, dat nae dien hem op zyn ver-
» zoeck geaccordeerd is geweest, in dese landen te lichten
» hondert, hondert vyfftich off uyterlyck twee hondert
x soldaten; opte conditien ende restrictien in de acte van
» resolutie van de laeeren Staten Generael hem gegeven,
» begrepen, men in ervaringe gecomen is, datter veel meer-
» der getal geworven soude worden. Item dat die loop-
» plaetze zoude dienen int lant ende graeffsçhap van Oost-
» Vrieslandt, ende dat die voors. soldaten oick geemployeert
» zouden worden anders als tegen de Moscoviten, gelyck
» hier aengedient is, ende tot merckelyck achterdeel ende
» ondienst van de hoocheit ende gerechtïgheit des conincx
» Mats- van Denernareken, dat daerover den voors. com-
» missaris voor eersten hem zouden hebben te bedencken,
i hoe ondraeghelyck het den lande zoude vallen, eenich
» meerder volck te missen, en hoewel men liem nyet an-
» ders toe en betrouwt, off hy en zal zyne beloften in
» alles nae commen, dat nochtans om nyemant oorsaeke
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» te geven van achterdencken op den staet van dese lan-
» den, ende orame behoorlyck contentement te geven alle
» goede naeburen ende vrienden van denzelven, den Sta-
» ten van Oostvriesland, ende besunderlyck de Co. Majt-
» van Denemarcken, deze landen zoo nau verwant van
» weghen de commercien ende traficquen den voors. heeren
» Staten begeren pertinente liste nyet alleene van de
» capncn- maer oick van de soldaten, die naer Sweeden uyt
» deese landen te gaen souden hebben, Item dat zulcke
» soldaten neyt en zullen vertrecken, zonder eerst te doen
» eedt, dat zy hen nyeuwers en zullen laten gebruicken
» als tegen den voors. Moscoviten, ende zonder te bescha-
» digen ende eenighe vyantschap te bewysen aen dese lan-
» den geallieerde nabueren ende vrienden, uitdruckelyck
» nyet tegen den Coninck off coninckrycke van Denemarc-
» ken hoocheyt, stroomen ende gerechtigheden van den-
» selven» ïnsgelicx nyet tegen den voors. ïnnegesetenen
» van Oostvrieslant, heure haven ende goederen, ende dat
» eyntelyck dezelve soldaten wt dese landen nyet en zul-
» len vertrecken zonder behoorlycke paspoorte."

De Zweedsche Commissaris werd dadelijk daarop in de
vergadering van H. Ho. Mog, binnengeleid 9 en werd hem
deze resolutie voorgelezen. Hij verklaarde in antwoord
daarop, dat hetgeen besloten was » in alle poincten door
» hem zou worden naegevolgt, presenterende by eede te
» bevestigen dat deze crychswervinge elders nyet en zoude
» dienen als tegen den Moschoviten, zonder eenigen laste
» offte beschadinge van de Co. Ma*- van Denemarcken."

Een verbaal van het verhandelde met den Zweedschen
Commissaris en afschrift van de resolutiën in deze geval-
len zonden de Staten Generaal, met eenen geleidenden
brief, aan den Koning van Denemarken (3).

(3) Zie resol. van H. Mog. 29 Mei en 8 Junij 1592, en in de lias-
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De Zweedsche Commissaris gaf verder tot geene staat-
kundige verwikkelingen aanleiding; de Staten Generaal
gaven hem zelfs nog verlof om wapenen uit de Vereenigde
Provinciën te voeren (4), en vrijheid van licent voor inko-
mende goederen, welke ter betaling moesten dienen van
schulden, bij liet werven gemaakt (5).

1599. Eerst in 1599 , toen de strijd tusschen Karel en
Sigismund, na den dood van Koning Johan begonnen,
feitelijk reeds beslecht was, maar het gevaar voor Karel
nog niet was geweken, wendde deze zich op nieuw tot
de Vereenigde Gewesten. Hij schijnt daartoe gebragt te
zijn door de insinuatiën van eenen zendeling des Konings
van Frankrijk en van Graaf Maurits, zekeren Andreas de
la Fromentière (6), naar Zweden gezonden , om de zaken
aldaar op te nemen , die op zijne terugreize naar Frank-
rijk ook Her te lande zich. eenige dagen ophield.

Op den 26. April (1599) verscheen de la Fromentière
ter vergadering van de Staten Generaal, deed aldaar ope-
ning van zijne verrigtingen in Zweden, en van den last hem
door den Erfvorst Karel opgedragen. Den dag daarop
legde hij het volgende geschrift aan H. Ho. Mo. over (7).

i) Messieurs!

» Peu de jours après Ie partement des ambassadeurs de

brieven Duitscliland, de brieven des Konings van Denemarken, dato
9 Mei, recept 7 Junij, en de concepten dato 8 Junij 1592.

(4) 200 musketten, 800 roers, 80 hellebaráen, 1000 stormhoeden,
350 harnassen, 1000 spiessen, 500 rapieren of courtelassen, en 30 trom-
mels. Resolutie 1 Julij 1592.

(5) Resolutie 30 Nov. en 4 Dec. 1592. Over Theophilus Homodei,
zie Bor, V. b., blz. 289, alwaar te vinden de moeijelijkheden over be-
taling tusschen Homodei en bijzondere personen.

(6) Zie bij Vreede, Aanvullingen, afl. 1, blz. 63 sq., over de opmerk-
zaamheid, waarmede Hendrik IV. het noorden gadesloeg.

(1) Loketkas Holland, A. A. n°. 28.



TUSSCHEN NEDERLAND EN ZWEDEN. 211

» vos Sries d'auprès Ie roy Très-Chrestien, sa Mate. me
» depesclia vers 1'altesse du ducq Charles, Prince Iiérédi-
» taire et gouverneur general du royaume de Suède et
» passant par Paris, je fus veoir monsieur de Buzanval 5

» ambassadeur pour sa Mate- pres vos Seigneuries, avecq
» lequel S1'- discourant de divers affaires , j'entendiz et
» sceuz. quelle estoit la force, pouvoir et moyens de vos
» Seigneuries en ces Estats icy, comme pareillement je
» luy fis entendre 1'estat des affaires d'icelluy royaume de
» Suède et la force et pouvoir que y avoit lad. altesse de
» sorte que tant led. S1'- ambassadeur que moy advisans
» qu'il ne seroit mal a propos que vos Sries- et sad. alteze
» eussent amitié et correspondance ensemble comme estans
» unis en religion et ayant un mesme ennemy et aurait
» ledit Sr- ambassadeur tronvé bon d'en escrire a son Exçe
» comme il fit et mesmes à mess"- de Barnefeld et Aerssen
» les quelles lres j'apportay et donnay, mes pour lors je
» n'euz nul commandement de vos Seigneuries ains seul-
» lement son Excellence me commanda présenter ses re-
» comniandations a sad. altesse et luy escrire de ce qui
» se passeroït de dela comme jay faict. Or sur cesd.
» recommandaons sad. Alteze m'enquist fort exactement et
Î particulierement des moyens force et pouvoir de vosd.
» Seigneuries, a la quelle je Ie fiz entendre Ie mieux que
» je scavois, et ainsy qu en avois esté imbu par led. Sr.
» ambassadeur et luy fis pareillement entendre qu'il seroit
ï bon que sad. Alteze eust amitie et correspondence avec
» vos Seigneuries, a quoy sad. Alteze auroit volontiers
» preste 1'oreille et deffect ayant Ie tout bien considere,
» se resolut faire preparer ses ambassadeurs pour les en-
» voyer vers voz Seigneuries, et cependant me donna lres
» de creance a son exce- et a voz Sries. que jay données.
» Or messieurs ma creance est de vous faire entendre que
j> sad. Alteze desire d'avoir amitie et corresponce avec voz

I. N. K. 14
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» Seigneuries comme leur estant uny en religion et ayant
» mesme ennemy, s'offrant de sa part d'assister et corres-
» pondre á voz Seignès. pour la manutention de la religion
» et de vre Estat en tout ce que vos Sries- trouveront estre
* en son pouvoir, pour s'opposer aux desseings du Roy
» d'Espaigne ennemy de voz Slies- et de sad. Alteze et
» ainsy que plus et particulierement vosd. Seigneuries ont
» peu entendre de ses ambassadeurs, que si vosd. Sries-
» sont en volunté d'entendre a telle amitie et correspon-
» dence, sad. Alteze Ie prie luy vouloir envoyer les am-
» bassadeurs de vosd. Seigneuries ce printemps icy a Eilz-
» bourg (aultrement Niluz) ou sad. Alteze se trouvera pour
» la adviser ensemblement aux moyens que tant voz S™ -̂
s que sadte. Alteze auront pour s'opposer et résister aux
» violences du susd. ennemy. Voila ma creance. Faict
i à la Haye ce vingt sixiesme jour Avril 1599.

ï (signé) De la Fromentiere (8)."

Zoo als in dit stuk wordt aangeduid, was reeds inmid-
dels een gezantschap van Hertog Karel, ook gerigt aan de
Koningin Elizabeth van Engeland, alhier aangekomen, en
met den Stadhouder in liet leger, en de Gedeputeerden
te velde, in verbinding getreden. De gezanten, genaamd
Jacob Hylde en Johan Nielsen, waren van eenen creden-
tiebrief voorzien, die geteekend was » Jenikoping den 20.
s Februari} 1599 , Carolus ," en gerigt aan H. Ho. Mog.
HH. de Staten Generaal. Hun eerste werk was op den
6. April een geschrift over te leggen, waarin zij de ge-
beurtenissen in Zweden van den laatsten tijd uiteen zetten,
en aanwezen de redenen en omstandigheden, die Karel en
zijne onderzaten er toe gebragt hadden, om te handelen,

(8) Deze Fromentière begaf zich in 1602 en 1604 nogmaals voor
Hendrik IV. naar Zweden. Zie over zijne onderhandelingen aldaar
Geijer, Geschichte Schwedens. Hamburg 1834, d. 2, pag. 321 en 322.
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als tot hiertoe gehandeld was. Het geschrift wordt met
het volgende besloten :

» Ende naerdyen liet condt ende openbaer is dat deze
» gantze onruwïge handel welcke S. Ko. Ma*- tegens hare
» 1T. Ge. en der anderen derzelven getrouwe ondersaten 9

» aldoe in den rycke Sweeden voorgehadt uet egeenen
» anderen oirzaecken entsproten is, als alleyne deurder Pa-
ai pisten practycken ende aenhitzen, welcke haren erreuren
» ende menschentant geerne uytgebreydet sien mochten 3

» als wollen hare F. Ge. uwer E. heringestelt hebben, hou
» vuytvoerlick den Unyeerden Provintien ende Landscliap-
» pen der Nederlanden het zyn wollen daer des Paustes
» voornemen aldaer in den Coninckrycken Sweden, welckes
» Godt der Almachtige genadiclilyck affwende, eenen
» voortganck gewinnen zoude alder wyle dat zelve co-
» ninckryck van Godt sunderlinge begaeft is met koper 5

» yser, schepen , geschut ende anders, zoo tot nootdruf-
» tiger kriegsmunition dienstliches, daerom dan der Koninck
» in Spanien albereit vergangener tyt eynen aenslach voor-
» gehadt hou hy eyne gelegene haven aldaer in 't rycke
» by Elffsburch im becoomen mocht, diewyle oick verle-
» denen somer ettliche Hollandische schepe met haere Co.
» Mat. aldoe in den koninckrycke Sweeden aengecomen
» zyn, ende sich om besoldinge ende geit tegens S. F .
» Ge. hebben gebruycken laten, soo bidden haere F. Ge.
» vruntelyck gesinnen oick in gunsten ende genaden, dat
» Uwer E. hare ondersaten ende dezer landen inwoonde-
» ren daerhen houden en vermanen wollen, dat zy in
» thoecomende tyt eenigerley gestalt tegens hare F. Ge.
» ende den Eycke Sweden, sich nyet gebruicken laten,
» maer veel meer te verhelpen sich goetwillich erzeygen
» wollen daermede allerhande naedeel ende schade verhin-
» dert ende van denzelven affgewendet blyven mogen (9).

(9) Zie hierover Vreede, Nederl. e,n Zweden, I , pag. 25.
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» Ende daer sicli boven verhopen toedroege dat hare
s F. Ge. van de Paustischen zyde als vergangen somer
» geschien , avermaels aengevochten wurde, dat alsdan
» Uwe E. harer F . Ge. bystant leysten onbezwaert zyn
» wollen.

» Daertegens zyn liaer F. Ge. oerboedicli op alle noot-
i, val Uwer E. wederom mit hulpe ende entsettinge by-
ï standich te zyn, gelyck haere F. G. ons besclieyt mede
» gegeven hebben, op wat middel liaer F. Ge. geneyght
» zyn met Uwer E. sicli deswegen te vereenigen, eude
» in verbundtenisse in te laten.

y> Ouderteyckent Jacobus Hyld, Johan Nielsen."
Gelijktijdig legden deze gezanten eene propositie of

» wilcoer" aan de Staten Generaal over, bevattende de
voorwaarden, waarop Hertog Carel, zijne erven en na-
komelingen en de algemeene Stenden van Zweden, ge-
neigd waren, eene » verbundtenisse" met H. Ho. Mo. aan
te gaan.

In even fraai Nederduitsch, als het voorgaande stuk ge-
schreven , worden de volgende voorstellen daarin gedaan:

ï Eerstlich wollen hare F. Ge. Hertoch Carl, wanneer
» die algemeene vereeniclite stende der Niederlanden sol-
» ches begeren oick dergelegentheyt en den nootdruft dat
» zelve ervoorderen conde, hun met eener aental oorlooch-
» schepen, te hulpe ende entsettinge kommen niet geschuts
j) munition victuaille ende volck wel uytgerust ende ge-
» noechsaem versien, op harer F. Ge. ende des coninck-
» rycx Sweedens oncosten, welclie den heeren Staten zoe
» lange der sommer weret, daer hun dezelve te gebruic-
ï ken gewillich zyn werden gewaertich ende te dienst zyn
ï sollen. Ware het auerst zaecke, dat die ermelte heeren
» Staten dezelve langer als voors. van noode hebben wur-
» den j zoe sollen die heeren Staten dezelve als dan zelffs
> nae nootdruft versorgen ende betaelen.
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» Daerentegen begeren Syne f. ge. hertoch Carl , dat
j) die ermelte hoeren Generale Staten, wanneer van zyner
» hertoch Carolus f. ge. oick die Staten des Eyxs Sweden
» welche niet syner f. ge. eenich zyn, solches gesocht
» wurdt, oick die nootdruft ende gelegentheyt dat zelve
» ervoordert int rycke Sweden op hare eygen oncosten een
•» aental crygsvolx seynden ende dat zelve met haren ey-
» genen schepen op des coninckryx Sweden gründt ende
» bodem riaer JElfsborch overvoeren laten wollen, welch
» volck syner f', ge. oick des coninckrycke Sweden getrou-
» wen stenden den gantzen soomer over bis op MicMelis
» dienen solîe, waerhen zyn f, ge- de zelvige te gebruyc-
» ken van noden hebben werden ende solches op der hee-
ft ren Staten eygen becostinge. Ingevalle dan Syner f. ge.
j> hertoch Carl dezelve den winter over te gebruicken
» hebben wurden, soo wollen syner f. ge. sy selffs betae-
» len ende hun zoo veele entrichten laten als die Staten
» zy bezoldet hebben, ware liet dan oick zaecke dat syner
» f, ge. hertoch Carl gevalücli zyn wurde solche kriegs-
» luyde daernae af te dancken, zoe sollen zy, op zyner
» f. ge. oick der croon Sweeden oncosten nae den Neder-
» landen wederom bevoordert blyven.

» Wan nu d Heeren Staten met hoere f. ge. sich itz
» beroerter gestalt in verbuntnüsse in te laten geneiclit zyn
» wurden, as werden zy jemants van den Ihrigen met
» genoeclisaem bescheydt ende volmacht opt voerdeilichste
» naer Elsborcli aff verdigen, welche met harer f. ge. wy-
» ders handelen ende dat jenige veraffsclieyden ende sluy-
» ten mogen, wie liet allerzyts kriefftich ende onverbrooc-
» kelick gehouden ende volntogen werden sollen. Signaturn
» Jenecoping den 20 Februari] anno 1599.

» Carolus.
i Jacobus Heyld , Johan Nielssen."

De advokaat van Holland deed, op den 24. April, in de
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vergadering van de Staten Generaal rapport van de voor-
stellen der Zweedsche gezanten, en van hetgeen door de
Gedeputeerden te velde hun » provisioneel" was geant-
woord, tot voorderinge van de voorgenomen reis en legatie
naar Engeland (10).

De Staten Generaal aldus reeds in betrekking staande
met de gezanten Hylde en Nielssen, antwoordden aan den
lieer de la Fromentière, onder dankbetuiging voor zijn
goed » debvoir," » dat het aan H. Ho. Mo. aangenaam
» was, dat Hertog Karel de gemeene zaak wilde mainti-
» neren tegen Spaignien, en komen in alliantie; maer dat
x alsoo de principale gezanten alsoo gelijken geproponeerd
i> hebben, deze zake wezende van importantie, naer ge-
ï woone gebruyk gecommuniceerd moet werden niette pro-
» vincien, en dat misdien alsnoch effectueus niet en kan
» geantwoorden, maer uytgestelt is totte wedercompste van
» voorsch. HH. gezanten uyt Engelant, dat men daerop
» naerder zal advisseren (11)."

De la UVomentière werd daarop met eene gouden ket-
ting en medaille door Hare Ho. Mo. begiftigd (12).

Men durfde hier te lande, naar het blijkt, tot geen be-
sluit komen, omtrent de houding tegenover Hertog Karel
aan te nemen, zonder te voren vernomen te hebben, hoe
het Zweedsche gezantschap in Engeland zou zijn ontvan-
gen. De algemeene Staten besloten dus den Nederlandschen
agent in Engeland, Caron, mede te deelen, hetgeen voor-
gevallen was met de gezanten uit Zweden, hoe zij naar
Engeland vertrokken waren, en tevens hem te gelasten,

(10) In de resolutie, dato 24 April, wordt gesproken van „ één" en
„ den gezant," hoewel liet uit den credentiebrief blijkt, dat er twee
gezanten geweest zijn. Ook wordt in het register niet vermeld, wat hun
geantwoord is, maar uit liet volgende zal blijken, dat een bepaald ant-
woord aan de gezanten toen niet gegeven is.

(11) Resolutie Ho, Mog. 26 April.
(12) Resolutie Ho. Mog. 27 April.
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dat hij van de Koningin Elizabeth vernemen zou, welk
antwoord zij geren zoude, en voorts » aan hare Ma*- de
» propositie, alhier gedaan, te communiceren, om daerop
> niette bequaemste ende beste middelen te mogen ver-
* staen hare Mats. raedt ende advis, wat men deselve van
» wegen dese landen voor antwoort zoude mogen ver-
7, claren(13)."

De volgende brief van den agent Caron was daarop een
antwoord:

» M. E» Er. W. en zeer discr. HH. Mynheeren.
» Het is en toelange geleden dat Uwe Mo. E. my son-

» den de propositie by de gesanten van den hertoge Carel
» van Sweeden aen henluyden gedaen, my belastende dat
» ick haere Mats. voordere intentie daerop soude verstaen.
» Doch soo ick verstont, dat de voors, gesanten oyck ge-
» nouch deselve propositie in substantie consisterende in
» secours réciproque van oorlocliscliepen ende volck, aen
» haere Mats- gedaen hadden, alleenlyck daerby meer ge-
» voucht dat sy voor haere natie ende coophiyden van de
» adventuriers presenteerden in Sweeden alsulcke bequame
» plaetse ende haven als de voors, coopluyden daer souden
» connen begeeren, die sy oock dechifreerden zeer bequa-
» men ende wel gelegen te wesen boven de presentatien
y> van meer vryheden ende andere commoditeyten, soo
» hebbe ick goetgevonden van dese sake met haere Mat-
» noch niet te spreken, tot dat ick wat verder soude moo-
» gen verstaen wat antwoord zy apparentelyck op dese
» propositie souden moogen crygen, dan soo ick tsedert
» verstont dat haerlieder antwoorde genoech gefoi'meert
» was, soo hebbe ick over twee dagen geleden Uwe E .
» last diesaengaende aen haere Ma*- aengedregen die my
» geantwoordt heeft dat zy geenssins en conde quaetvin-

(13) Resolutie Ho. Mog. 30 April.
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» den dat Uwe E. int wederkeeren van dese gesanten met
» deselve dese saecke soo souden willen handelen, als sy
» eerlyck ende dienstelyck naer de gelegentheyt van haerl.
» affairen souden bevinden te behooren selffs dat sy in
» meeninge was haeren dienaer Gilpin tzelve te belasten,
j> ten eynde hy Uwe E. van haeren weghe daertoe soude
j willen begeeren ende vermanen, haerenthalve seyde, dat
» zy ze wel hadde doen tracteren. Dat de gesanten haer
» oyck willecomme hadden geweest, dat sy oyck in mee-
» ninge was seer eerlyck aen den hertoge te schryven,
» met wien sy haer wel hielt verbonden in alle goede
3) vruntschap (14), ende gemerkt daer noch eenige condi-
j> tien den coninck van Polen voorgedragen waren, ende
» dat sy bevondt, dat men hem versocht ende beschreven
» hadde in zyn rycke in Sweeden te willen commen, soo
» achte haere Ma*- datter noch eenich accord onder hen-
•» lieden soude mogen vallen; emmers en sach noch niet
y> dat op de forme van 't gouvernement van den voors. her-
3> toge Carel soo verre versien was dat sy soude connen
» weeten in wat qualiteyt sy eenighe voordere alliantie
» met hem soude connen maken dan als hiervooren en was
» geseyt. Oock noopende haere coopluyden adventuriers
» hadde tzelve haerlieder doen aendragen, want al was zy
» (zoo zy zeyde) een absolute princesse, nochtans en wilde
» in haere subjecten niet geerne yet goetvinden (principal'
» in diergelycke saecken) dan 't gene dat zy luyden zelve
» proiFytelyck ende commodienselyck souden goetvinden,
» seyde dat haere coopluyden haer daerop hadden doen
» representeren dat Voor henlieden dangereux soude wesen
» ergens te trecken daer eenige apparentie van geschil
» ende oorloge was, dat de distantie van dat rycke te zeer
» verre gelegen was, doch doordien haere Majt- dese saecke

(14) Vergelijk Geijer, Gesch. Schwedens, i, 2 , pag. 319,
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» henlieden hadde doen voorleggen soo wilden sy wel re-
» solveren een paer schepen eens derwaerts te senden,
» omme oyck te recognosceren dese presentatie, ende met
» eene vue de lieu te nemen. Dit is in effecte 't gene
» haere ma*- my daercp geseyfc heeft, ende syn (soo ick
5> verstaen) de gesanten daermede oyck gedepescheert, sy
» hebben elck met een goude ketten vereert geweest, son-
» der dat ick verstaen van eenich ander voorder def-
»froy(15)."

Het antwoord aan de gezanten van Zweden werd door
de Staten Generaal eerst eene maand later vastgesteld, en
besloten elk hunner met een gouden ketting met medaille,
ter waarde van ƒ 400, te vereeren (16). Weinige dagen
daarna vertrokken zij nu uit Nederland, op last van H.
Ho. Mo. geconvoijeerd door een seliip van oorlog van de
admiraliteit van Amsterdam (17).

Wat het antwoord aan Hylde en Nielssen gegeven be-
helsde , blijkt niet, daar in de verschillende resolutie-re-
gisters , zoowel in minuten als copiën, de plaats, waar de
brief moest vermeld zijn , in blanco gelaten is.

Ergens elders is de brief niet te vinden. Dit antwoord
echter moet niets bepaalds hebben bevat, want Hertog
Carel schreef reeds den 28. Julij uit Stokholm op nieuw
een brief aan de Staten Generaal (18), » op 't inhouden
» van welken geadviseerd wesende is geresolveerd (19) te
•D rescriberen, ende t' excuseren dat de gelegentheyt der
ï saecken van den staet van den lande ende zwaricheden
» daermede deze landen zoo buyten als binnen bezwaert
» zyn tot noch toe nyet en hebben mooge lyden dat men

(15) Brief van den agent Caron aan H. Ho. Mo., dato 19 Meye 1599,
Depeche-boek Engeland, 1598—1601.

(16) Resolutie Lima 14 Junij 1599, en ordonnantie 16 Junij.
(17) Resolutie 16 Junij 1599.
(18) Deze brief is niet aanwezig.
(19) Resolutie Dominica 3 October 1599.
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» van de provinciën heeft connen trecken resolutie op 't
» gene dat zyne vorstel, hoocheyt, d' heeren Staten door
» desselfs gesanten heeft doen proponeren, dat men nog-
» tans mette beste gelegentheyt de zaecke by der hant zal
» nemen ende zyne hoocheyt van alles adverteren, verzoec-
» kende zyne Vorstel. Hoocheyt ondertusschen deze lan-
» den te willen continueren zyne goede genegentheyt ende
» affectie."

Intusschen hadden de Staten Generaal den inhoud der
» propositie" van Carel van Zweden aan de provinciën me-
degedeeld » ten eynde deselve verdacht mogen zyn, dat
» hunne ondersaten hen verhoeden voor schaden liande-
» lende op Riga ende Keval, naer inhouden van de voor-
» schreven' brieven van zyne F. H. (20)."

Terwijl de bovenvermelde onderhandelingen werden ge-
voerd , had zich alhier ook een gemagtigde des Konings
Sigismund van Polen, destijds ook nog Koning van Zwe-
den, aangemeld, met het tweeledig verzoek aan de Staten
Generaal, om wapenen te mogen uitvoeren, en dat door H.
Ho. Mo. beslag gelegd mogt worden op alle schepen en
goederen van Hertog Carel van Zweden. De Staten Ge-
neraal gaven eerst een ontwijkend antwoord, en toen de
Poolsche afgevaardigde nader aandrong, werd hem de
uitvoer van wapenen, mits zij elders dan hier te lande
waren gekocht, toegestaan, maar het overige van zijn
verzoek beleefd doch bepaald van de hand gewezen (21).

1600. Hertog Karel liet de zaken niet lang aldus han-
gende. In den loop van Maart 1600 vervoegde zich op
nieuw een Zweedsch gezant, Jean Dubignon genaamd,
hof jonker en krijgskapitein, bij den Stadhouder Graaf
Maurits, die hem naar de Staten Generaal renvoijeerde.

Op den 1. April verscheen Dubignon ter vergadering

(20) Resolutie 15 Junij.
(21) Eesolutie 14 Junij on 30 Junij 1599.
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van haar Ho. Mo., alwaar hij zijnen credentiebrief aanbood,
en de propositie van Hertog Karel schriftelijk overlegde.

In dezen brief, gedateerd 6 Febru. 1600 wordt nog-
maals gewezen op eene op handen zijnde vereeniging van
Spanje met Polen, op de gevaren daaruit ook voor Ne-
derland te vreezen, doch die tot hiertoe door de wijsheid
en waakzaamheid van Zweden waren verijdeld, waarom
» Son altesse pensoit que ce fust cause assez suffisante pour
» induire Messieurs les Estatz Generaulx et les Provinces
» Unies de se joindre et unir avec luy, pour eest effect
» comme lesd. Seigneurs Estatz se peuvent souvenir, son
» Alt, par ses ambassadeurs icy envoyez 1'esté passé, leur
» fict proposer touchant cette confederation, sur la quelle
» proposition ne lors ne depuis n'a eu certaine response.
» Pourtant elle demande que lesd. Seigneurs Estatz me-
» surants bien la commodité qu'ils peuvent tirer de cette
» alliance, se declarent a present sans delayer d' avan-
» tage."

Hij herinnert verder aan het verbod ten vorigen jare
reeds gedaan, van met Eeval, dat door Karel nog niet
was onderworpen, handel te drijven , » ce qui devoit une
» fois suffire, bien que lesd. seigneurs Estats n'ayent non
» plus donné leur advis à entendre sur ce point."

Dat verbod wordt nu herhaald, onder bedreiging, dat:
» si au contraire ils ne s'en abstiennent, maïs ceux desd.
» Provinces Unies navigants et traffiquans à Revel encou-
» rent dommage par les vaisseaux de guerre que son Âltesse
» aura en mer, la faute en sera à ceux desd. provinces
» qu'entreprendront d'y naviguer, et la coulpe en devra
» estre rejettée entierement sur leur incrédulité."

Eindelijk voegde hij er bij, om het voorgaande wat te
vergoelijken: » que son Alte- permet (aux Estatz Ge-
» neraulx) a eux ou a leur marchants de tirer quinze
» ou vingt mille tonnes de bleds hors de Suede, il Ie
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i fera tres volontiers et ils en seront les premiers refu-
, sans (22)."

Op deze krachtige nota van den driftigen » boerenko-
» ning" antwoordden de Staten Generaal zeer zachtmoedig,
doch, vergeleken met den hierboven vermelden brief van
den agent Caron, wel eenigzins bezijden de waarheid, dat
H. Ho. Mo. » estants infinements marris que jusques a
» present ils n'ont receu aulcune responce des Roys et
s Princes avec lesquels ilz sont allies, sur la confederation
B que son alteze leur a faict proposer 1'esté passé par ses
» ambassadeurs selon que icelle son alteze s'en est attendu,
B et nous 1'enssions bien désiré mais comme cela depend
B de la bonne volonté desd. Eoys et Princes, lesd. Seigns.
j) Estatz en feron sur ceste rencharge de son Alteze nou-
1, veile instance envers iceux roys et Princes pour en tirer
» Ie plustost que leur sera aulcunement possibJe une finale
B resolution et en donner advys a son alteze affin d'aclie-
B roiner eest' affaire comme il sera trouvé expedient, et
ï convenir de part et d'aultre, prient a tant lesd. Seigns.
B Estatz qu'il plaist a son alteze interpreter ce'dilay de
B bonne part et de les en excuser."

Omtrent den handel op Reval beloofden de Staten de
verschillende koopsteden te zullen waarschuwen, » esperant
B neantmoins que son alteze, comme prince droicturier et
B justicier traictera les habitans de ces pays favorablement
B en équité et justice comme il desireroit estre faict icy
B aux subiects du Royaulme de Suede (23)."

Verder werden vele wederkeerige vriendschapsbetuigin-
gen gedaan, en, vereerd met eene gouden medaille, keerde
de gezant Jean Dubignon naar Zweden terug, zonder dat
over deze zaak dit jaar verder werd gehandeld (24).

(22) Rcsol. Staten Generaal 1600, 1. April, en Lias brieven, ojd. anni.
(23) Resolutie 1 April postprandium 1600 Stat. Genl.
(24) Resolutie 5 April ejd. anni Stat. Genl,
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Het verdient nog vermelding, dat, den 17. Augustus van
dit zelfde jaar, de Staten Generaal berigt kregen van den
Stadhouder, dat » 't zeekeren persoon 't voorleden jaer
» alhier gesonden geweest hebbende als Ambassadeur van
» den Erfvorst Karel van Zweden zich aangeboden had in
» het toekomende jaar zich in de dienst der Nederlanden
» met een Zweedsch regiment te begeven." De tresorier
de Bie stelde zich in betrekking met dien persoon, wiens
naam nergens genoemd wordt, en zeide hem namens de
Staten Generaal, dat men jegenwoordich egeen volck van
» noode had, doch dat men voor later zyn begeren wel
» had verstaen (25)."

1601. De krijgsverrigtingen van de jaren 1600 en 1601,
in Lijfland, gaven aan Hertog Karel weder een ongezocht
voorwendsel, om op nieuw aan de Staten Generaal der
Vereeni^'de Nederlanden verlof te vragen, tot het doen
aanwerven en naar Zweden vervoeren yan eenige soldaten,
door zekeren Robrecht Teylen (26). Gelijktijdig met deze
aanvraag kwam bij H, Ho. Mo. een berigt in van den
Zweedschen Erfvorst, dat zijne gemalin van eenen zoon
bevallen was, en dat » zyn V. Hoocheyt d' Heeren Staten
» Generael wel hadde willen verkiezen ende verzoecken
» om over denselven jongen heer zynen christelyken doop
» assisteren als getuygen. Maer aengesien de reys te veerde
» gelegen is dat zyn V. Hoocheyt daertoe in den naem
» van de Heeren Staten gebruyct hadde den Erentf, en
» manhaften ritmre Eduward Dellerig zu Tohall, vertrou-
» wende dat haer M. E. tzelve alsoo sullen goetvinden (27)."
Op den 10, October naastvolgende stelden de Staten Ge-

(25) Eesol. 17 en 23 Augustus 1600 Stat. Genl.
(26) Brief van Hertog Karel aan de Staten Generaal, gedateerd Eeval,

22 April 1601, reept. 26 Septr. 1601.
(27) Brief van Hertog Karel aan de Staten Generaal, gedateerd Eeval

1 Maji anno 1601, recept. 26 Sept. 1601. Eesol. Staten Genl. 26 Sep-
tember.
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neraal eenen brief van dankbetuiging op aan Hertog Karel.
Daarin komen voor de pligtplegingen en beleefdheden bij
zoodanige gelegenheid passende, maar van een in derge-
lijke gevallen gebruikelijk geschenk aan den jongen Prins,
wordt noch hier, noch elders later, eenige melding ge-
maakt. Overigens schreven de Staten Generaal, dat » on-
» aangezien de swarigheit van oorloge," het aan Hertog
Karel vrij stond, twee honderd mannen alhier te wer-
ven (28). Weinig tijds later werd nog de vrije uitvoer
van eenige wapenen, ten dienste van Zweden, veroor-
loofd (29), nadat van deze zijde een dergelijk verzoek, om
uitvoer van koper uit Zweden, tot het gieten van geschut,
gedaan was (30).

Inmiddels was den 22. Junij bij de Staten Generaal een
brief ingekomen, van Graaf Willem Lodewijk van Nas-
sau, geschreven uit het leger bij Bijnberk, den 15. Junij,
waarin hij te kennen geeft, dat de afgevaardigden van de
voornaamste evangelische Vorsten van Duitschland tegen-
woordig geweest waren op den landdag van Polen, en
aldaar hadden verstaan, dat de Koning van Spanje en de
Aartshertog Albertus, door hunnen ambassadeur, aan Sigis-
mund hadden doen aanbieden achttien oorlogschepen, tot
assistentie tegen Hertog Karel van Zweden.

Eenige dier Duitsche Vorsten hadden daarop begeerd,
dat Graaf Johan van Nassau, de jonge, eene reis zoude
doen naar den Koning van Denemarken, om te verzoeken,
dat de pas aan zoodanige schepen in de Sond mogt wor-
den afgesneden, en dat graaf Johan daarna naar Zweden
zou gaan, en gedurende den togt in Lijfland bij Hertog
Karel verblijven (31).

(28) Resolutie H. Ho. Mo. 10 October.
(29) Kesolutie Ho. Mog. 9 December 1601.
(30) Lias Duitschland, minuten 1601.
(31) Brief van Graaf Willem Lodewijk van Nassau, 19 Junij 1601.
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Johan van Nassau liad, zoodra hij bekend was met de
begeerte der Duitsche Vorsten, zich tot zijnen neef Graaf
Maurits vervoegd, die zich vereenigde met het denkbeeld,
en insgelijks aan de Staten Generaal schreef, en hun ver-
zocht , » dat de Heeren Staten souden gelieven by het
» collegie ter admiraliteit binnen Amsterdam ordre te doen
» stellen dat den welgemelten heer grave tot zyne voors.
» reyse met eenige schepen van oorloge tot convoy ten
» alderspoedichsten moclite versien werdden, aengesien der
j> saecken gelegentheyt alle neerstigheyt ende acceleratie
« is vereysschende, mitsgaders dat haer E. aen den Co-
» ninck van Dennemarcken ende hertoge Carel van Swe-
» den souden willen schryven, tot bevoorderinge van zaecke
» in conformité van den overgesonden concepte (32).

» Op 't inhouden van de voors. brieven geadviseert we-
j) sende, is nae lecture van de voors. concepten geaccor-
» deert te schryven aen den Coninck van Dennemarcken
» in conformité van dezelve, maer goetgevonden dat men
» den brieff aen hertoge Carel soude resumeren en mode-
D reren, sonder hem soo diep in de zaken inne te laten
» als het concept houdt (33)."

De Griffier Aerssen stelde nu eenen brief aan den Hertog
Karel op, waarin de zaak meer algemeen behandeld werd,
en men zich bepaalde tot het opmerkzaam maken van
Karel op het gevaar, dat voor den staat en de koophandel
van Zweden, zoowel als de naburige rijken, te duchten
was, zoo zich eene Spaansche vloot in de Oostzee ver-
toonde (34).

De Staten verstonden verder, » dat die van het collegie
» ter admiraliteyt den welgemelden heere grave sullen

(32) Brief van Maurice de Nassau, dato 11 Junij, uit Marienboom,
recepta 22 Junij 1601.

(33) Resolutie Staten Generaal 22 Junij 1601.
(34) Concept 22 Junij, Iias Duitschland.
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9 doen convoyeren tot in de Sont, maer voorder niet,
» diewyle haer E. tzelve niet en zouden in deze gelegent-
» heyt vermoogen voorts te ordonneren sonder daervan de
» Provintien te adverteren."

Omtrent de verrigtingen van Graaf Johan van Nassau
in Zweden worden verder in het Rijks-archief geene vol-
doende berigten gevonden, doch Geijer spreekt van hem
bij de belegering van Riga (35).

De tijd, tusschen de jaren 1601 en 1606 verloopen, was
voor Karel van Zweden vervuld met binnenlandsche twis-
ten, over de inrigting van den staat en over vraagstukken
der geloofsleer. Hij legde daarin zijne scherpzinnigheid
en zijne geestkracht aan den dag, en leverde het bewijs
van ver zijne tijdgenooten vooruit te zijn.

In 1604 had hij eindelijk, op begeerte der Stenden, de
kroon van Zweden aangenomen, en was Gustaaf Adolf
als Kroonprins, Karel Philips als Erfprins van dat rijk
erkend (36).

1606. Op nieuw werden nu in 1606 twee gezanten,
Philipp von Scheydungh, hof jonker, en Hans N;,elsen,
hopman, door Koning Karel naar Nederland afgevaardigd.
Uit kracht van hunnen credentiebrief (gedateerd Hause
Orebro denen lesten Februarii anno 1606), verschenen zij
den 27. Mei ter vergadering van de Staten Generaal, aan
•wie zij hunnen last eerst mondeling bekend maakten, en
daarna schriftelijk overlegden. In den aanhef dezer pro-
positie herinneren zij aan de Staten Generaal, hoe de oor-
logen , die in den laatsten tijd geheel de Christenheid, en
Nederland en Zweden in het bijzonder, hebben verontrust,
zijn aangestookt geworden door den Paus en den Koning
van Spanje. Zij berigten, » dat nu weder omtrent voor

f35} Geijer, Geschichte Schwedens, d. 2, p. 320.
f36) Zie Geijer, d. 2 , p. 328 sq. Over Karel Philips waren de Sta-

ten Generaal doopgetuigen in 1601 geweest. Zie boven.
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» vyff offe sesse maendte twee Jesuite int Rycke Sweeden
j> ende aen Syne Mats. lioff doch verdekter wyse van den
» coninge van Polen affgeverdigt worden om aldaer allerley
» onruste ende innerlyke kriege aen te richten , hetwelcke
y> auerst deur schickinge Godes des almagtigen openbaer
» geworden, alsoo dat zy gevancklicken ingetrocken, ende
» onder anderen des Pauses practycquen oock desen listi-
» gen aenslach zoo niet allein der crone Sweeden, maer
» oock deser vereenichten Provinciën ten hoogsten schade-
» lick soude syn, open baret ende bekent heeft, namentlyek
x dat die coning van Polen twee van syne dienaers met
» namen Erick Guldenstern Erick Falck nae Komen aff-
» geverdigt heeft, welcke by den Paus bearbeyden ende
» daertoe bewegen souden, om deur aensienlycke Legation
» ende botschap den coninck van Spanien te raden, met
» desen Vereenigden Landen ende Provinciën voor eenigen
» tyt trefves ofte stilstant te maken (in betrachtinge dat

* hy veel jaren herwaerts met denselven niet sonder groote
» oncosten ende bloetvergieten ende gelyckwel vergeefis
* in sware oorloge geweest is) ende syne macht ende ge-
» walt aen anderen oorden te versoecken, daermede men
» volgens dese heffiger tegens hun procederen ende onder
» gehoorsaemheyt brengen mochte. Ende conde solches
» na volgender gestalt opt gevoeghlycxste geschieden, even-
x verre die coninck van Spanien nae dat hy mit desen
» landen ende provinciën eenen stilstant gemaeckt hadde,
x den coninge van Polen syne hulpe bewysen wolde, daer-
» mede hy dat Eycke Sweeden conde mechtich werden
i alsdan oock tegens Denemarcken ende Norwegen hare
v macht int werck stellen conden, om die selve landen
» van gelycken met gewalt te bedwingen, ten eynde men
» daernae deur solche middel deste lichtlycker dese landen
x ende Provinciën mechtich syn ende onder syne gehoor-
» saemheyt brengen conde. Maar om dese » listige aen-

I. N. E. 15
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» slagen ende practyckes des pauses," zooveel mogelijk te
kunnen verijdelen, had Koning Karel troepen noodig, en
dus eindigde de mededeeling der Zweedsche gezanten met
een verzoek, om in de Vereenigde Provinciën zooveel volk,
als de Koning noodig had, te mogen werven (37).

Alvorens op deze voorstellen van Zweden te antwoor-
den, werden de heeren Biel, üldenbarneveldt en Ittersum
uit de vergadering van de Staten Generaal gecommitteerd,
om van de gezanten te verstaan, onder de meeste dank-
betuiging voor de verkregen mededeeling , welke bewijzen
de Koning van Zweden had voor de » ontdeckte meneën
i, des pauws," en welke aanslag Karel wilde doen, » tot
» welk eynde dat de lichtinge van volck in dese landen"
werd verzocht (38). Toen deze gecommitteerden hun rap-
port hadden uitgebragt, werd het antwoord vastgesteld,
en aan de Zweedsche gevolmagtigden medegedeeld.

Omkleed met wijdloopige vriendschapsbetuigingen en
omslaolifi'e redeneringen , die de hoofdzaak moesten verzil-
veren, kwam liet antwoord hierop neder, dat de Staten
Generaal verlangden communicatie van de stukken en be-
wijzen , waaruit de aanslagen en plannen van den Paus
en zijne aanhangers bleken, en ten anderen, dat eene
groote ligting van troepen niet kon worden toegestaan,
maar dat het der Zweedsche gezanten vrijstond, om bin-
nen een termijn van eene maand, twee compagniën aan te
werven, elk twee honderd man sterk.

Al spoedig echter kwam de Stadhouder Maurits te we-
ten, en deelde aan de Staten Generaal mede, dat de Zweed-
sche gezanten van de hun vergunde werving groot mis-
bruik maakten. Zoowel de Stadhouder als de Generale

(37) Propositie van de gesanten des Gou. van Sweeden. Resolutie
Staten Generaal 1G06, 27 Mei, Loketkas Holland, A. A., N°. 28.

(38) Resolutie Staten Generaal, 29 Mei.
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Staten vaardigden eenen commissaris af' naar Amsterdam ,
waar de loopplaats der aangeworvene soldaten was, om de
zaak te onderzoeken, en de vereischte maatregelen te
nemen. De commissaris van de Algemeene Staten, M1'-
Dirk van der Does, bevond, dat de Zweedsche gezanten
de Kapiteinen Rochiers, La Reviellure, Golsteyn, La Pre-
voste, Trenconis, Don Rodrigo, La Borde, Ridder en den
vaandrig Mons de Chauly, geheeten Deschamps , het ge-
heele land door, meest in de garnizoens plaatsen, met
werf-commissiën hadden uitgezonden. Het onmiddelijk
gevolg daarvan was , dat eene menigte troepen, korteling
nog met groote moeite 'en kosten in Nederlandschen dienst
gebragt, » gedebaucheerd" werden, hunne vendelen ont-
liepen , en naar Amsterdam aan Don Rodrigo werden op-
gezonden.

Op verzoek der commissarissen werden nu, door den
» Officier" van Amsterdam, alle soldaten, van geen goed
paspoort voorzien , aldaar in hechtenis genomen , waarover
de Zweedsche gezanten » hen qualyk vernoegden." De
Schout maakte den gezanten zijne » excuses dat het met
» goede fundamente en ook met kennisse van zyn Ee- was
si geschiet;" maar, zoo als van der Does schrijft, » soo heeft
» deselve excuse weynig goetgedaen, maer de scholt is
» wel onbehoorliken overhaalt ende aengesprooken geweest,
» welke overhaalinge al wat wyder heeft gedîvageert als
» wel behoorden."

Terwijl ook de Kapiteinen en hunne herberg in arrest
werden gelegd, groeide het aantal der aangehouden sol-
daten tot ongeveer vier en vijftig aan. De meeste man-
schappen echter waren aan de Nederlandsche commissaris-
sen ontsnapt, daar reeds meer dan honderd man naar
Zweden waren vertrokken, en verscheidene troepen van
20, 40 of 50 man tot bij Amsterdam genaderd waren ge-
weest j maar toen de lucht gekregen hadden van de aan-
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houding der anderen. Zij waren daarop verloopen of stil—
lekens naar hunne garnizoenen teruggekeerd.

De Zweedsche gezanten van hunnen kant protesteerden
teo-en het , volgens hun , aangedaan onreo-t, » sondern
» auch die Capiteinen zum öffentliche spectacke], als schelme
» und Diebe, uber die strassen Ilire Kon. zur grosten
s> schande, gefürt, und unerhörter sachen, wieder aller
» völcker recht, eingesperret waren (39)."

De Staten Generaal antwoordden hen (dato 19 Junij),
» dat by sooverre als nu d' voorss. heeren gesanten in ter-
» minis waren gebleven, dat hun daarinne egeen verhinde-
» ringe en zoude geschiet zyn, gelyck oyck alnoch niet
» en sal, soo verre als zy de voors. ordre begeeren t' ach-
» tervolgen," maar aangezien het nu gebleken was, dat
zij dat niet hadden gedaan, » deselve (H. H. Staten) daer-
T, om genootsaeckt zyn geweest daertegens sulcken ordre
» te nemen als deselve voor den welstant ende dienst deser
» landen hebben bevonden te behooren, sonder dat d' hee-
» ren gesanten rechtmatige redenen hebben hen daerover
» in eeniger maniere te beclagen. Wesende niettemin
» d' heeren Staten alnoch te vreden soo verre als haer
» Ed. de twee compagnien in dese landen weten te lich-
» ten, na vermeldinge van het consent daertoe gegeven,
» dat deselve dat sullen mogen doen, aengezien haer Mo.
s E . niet lievers soude zyn als zyne Co. Ma*- alle moge-
» lycke dienst te bewysen, voor soo veele deser landen
» staet dat eenichsins kan, en mette beste complimenten."

Men wilde ïntusschen hier te lande de zaak niet tot het
uiterste drijven. Na geschrijf'en gewrijf, over en weder,
over de gemaakte geregts- en teerkostens lieten de Com-
missarissen der Algemeene Staten en van den Stadhouder

(39) Dat. 18 Junij 1606. Brief van de Zweedsche gezanten aan de
Staten Generaal, geschr. uit Amsterdam. Lias Duitsehland.
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de Kapiteinen en soldaten weder los, met uitzondering van
hen die » datelyk bevonden waren eer en eed vergeten"
deserteurs te zijn. » Om de mate vol te meten" bevalen
de Staten Generaal de 15 of 16 manschappen, die nu nog
zonder paspoort in arrest waren, aan de Zweedsche ge-
zanten over te geven. Zoo doende werd de zaak geschikt,
doch op aandrang van Amsterdam achtten de Staten het
noodig » dat men een courtoisen brieff sal scryven aen den
» Coninck van Sweden ende zyne Ma*- daerby verhalen
» de geheele gelegentbeyt van dese saecke ende versoec-
» ken dat deselve dese procedueren van de lieeren Staten
» conform alle cryglisrechten ten beste gelieve te ver-
>, staen (40)."

1607. In het volgende jaar (1607) vinden wij den zelf-
den Hans Nielsen in deze landen terug. Het is zeer
waarschijnlijk, dat hij sedert het vorige jaar Nederland
niet had verlaten . want de sporen van zijn vertrek noch
van zijne terugkomst worden nergens gevonden , evenmin
als van liet door hem aanbieden van eenen nieuwen cre-
dentiebrief, dien hij ingeleverd zou moeten hebben, zoo
hij op nieuw hier te lande met eene nieuwe commissie
was aangekomen.

Hij schijnt onder de hand bij de leden der Staten Ge-
neraal het verlof tot eene nieuwe werving intusschen te
hebben voorbereid, althans zonder dat een officieel ver-
zoek was ingekomen » consenteerden" de Algemeene Sta-
ten, dato 10 Augustus 1607, » by zooverre als Koning
» Carel van Sweden tot synen dienst verzoekt uit deze
» landen te mogen trekken 3 off i compagnien knegten

(40) Zie Eesolutiëu Staten Generaal 1606, 16 Junij, 19 Junij , 20
Junij, 21, 23, 24, 28 en 30 Junij , on Register der brieven ingekomen
uit diverse plaatsen in 1606, pag. 294—306 en 307—310, alwaar de
briefwisseling met van der Does.
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» met bewillinge vau de capiteynen van deselve dat men
» S. M. die sal laten volgen."

Den 8. October 1607 ontvingen de Staten nu van Ko-
ning Karel eenen brief, geschreven den 28. Augustus uit
Stokholm, waarin hij hun schrijft: » Wir mügen Euch
j> gnädichst nicht errhalten, das wir von nnseren uach
» Hollandt jetzt abgeferttigten Commissarien onse lieben
ï getreuen Hans JMielson verstanden, was ihr euch auf
s seine bey Euch abgelegte werbingen hinwieder erkläret,
» unnd gutwillich anerbotten vier of fünff compagnie gute
» soldaten tzu überlassen. Fur welches Euer guttwilliges
» anerbieten thuen wir Unns gegen Euch irm gnaden be-
y, dancken (41)." Verder verzocht Karel, dat men hem bij
voorkeur Franschen en Schotten zou » toesetten."

Men zou uit dezen brief kunnen opmaken, dat in dit
jaar de aanbieding van soldaten van de Staten is uitge-
gaan. Weinige dagen voor het ontvangen van dezen brief
was, » op 't aangediende van wege Zyne E." dat alhier
eenige lasthebbende van den » Coninck van Sweden om
» eenge soldaten te lichten volgende het advies van S. E.
ï niet goetgevonden dat men zulcke particuliere lichtinge sal
» toelaeten, omme de compagnien in den dienst van den
» lande wesende niet te bederven, maer wel dat men sal
J> toelaten dat zy met eenige capiteynen, die zy zullen
» willich kunnen maecken tot vyfF ofte ses thoe sullen
» moegen handelen, om die met hare volle compaignien
» in de dienste aen te nemen, ende naer Sweeden te bren-
» gen maer anders nyet (42)."

Ten gevolge hiervan werd aan de gezanten des Konings
van Zweden toegestaan, » met 5 capiteynen te handelen
» om met vyff hare volle vendelen te mogen trekken ten

(41) Brief van Koning Karel van Zweden, dato 28 Augs., recept.
9 Octob. 1607, Lias Duitschland.

(42) Resolutie Sh,ten Generaal 5 October 1607.
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» dienst des voors. coninx sonder anders nieuwe lichtinge
» van volck alhier te mogen doen (42),"

Het antwoord op den brief van den 28. Augustus, van
Koning Karel, werd door de Staten Generaal den 16. ü c -
tober vastgesteld. Uit den inhoud van dat antwoord schijnt
het, dat de ligting, in 1607 gedaan, niet in dat jaar, maar
eerst in 1608 naar Zweden zou hebben moeten vertrekken.
De brief zegt, dat » men Zyne Mats- Commissarissen Hans
» Nielsen geconsenteert (had) te handelen met vier ofte
» vyff capiteynen in onsen dienst weesende, omme met
» haer geheele compaignie voetknechten Uwer Mat- te
» dienste te trecken, maer (gelyck dezelve Commissaris
» ons daerna bericht heeft) zoo zyn hem eenige sware dif-
» ficulteyten van de cappiteynen bejegent dat deselve (be-
» ducht wesende voer de aenstaende vorst) beter heeft
» geacht zyne lichtinge te laten berusten, in meeninge de-
» selve in Aprili naestcde- met meerder bequaemheit moe-
» gen doen, ende het volck met minder costen en onge-
i) mack alsdan na Sweden te transporteren. Ende also wy
i> in deze onsekerheyt van onse saken off men van vrede
» mette Coninck van Spaignien ende den Ertzhertogen
» van Oistenryck sal tracteren, ende tracterende of oyck
» de vrede getroffen sal worden off niet, wy daerop on-
» dertusschen egeen seker affscheydt aen voorschr. com-
» missaris weeten te geeven omdat het orloogen continu-
» rende . . . . . . . het volck alsdan selver sullen hebben

» te gebruycken, enz. (43)."
Nog een brief van den Koning van Zweden werd op

dien zelfden dag ontvangen (van den 8. Julij » daerby
•si Zyne Mat- d' Heeren Staten geluck wenschet met 't gene

(42) Resolutie Staten Generaal 8 October.
(43) Conceptbrief Tan den Griffier der Staten Generaal aan den Ko-

ning van Zweden, dato 16 October, Lias Duitschland, en Resolutie Sta-
ten Generaal 1607, 16 October.
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» deselve metten vyandt gehandelt hebben, versoeckende
» begrepen te worden in den besluyt van den peys, by
ï sooverre als deselve metten coninck van Spaignien ge-
» troffen wordt."

Verder behelsde deze brief:
» Es ist Eucli auch nicht unbewüst, welcher massen wir

» in schweren kriegen, mit unserm eigenen Vettern wegen
J> der Differentien der Eeligion, und das er den Päbsti-
B sclien grüel anliängt, und sich züm höchsten lest ange-
» legen sein die falsche Eeligion zü befürdering gerahten,
» dardurch er sich selbsten liatt gebracht von Landen und
i Königreichen. Inmassen Eucli auch nicht unverborgen,
» das die Kön. M. in Hispanigen gedachten unsern Vet-
» tern. in Polen allen mueglichen vorschub zu thuen, in
y> kein vergessenheit stellet, wordurch er gedachtem Ko-
» nigli in Polen, in seiner falschen abgottischen Eeligion,
» könde oder mochte befürderlich sein.

3> Als haben wir nicht wollen vorbey gehen, Euch zu
ï erinneren das so ein bestendiger friede zwisclien euch
» und der Kon. M. zue Hispanien solte getroffen werden,
» Ihr in kein vergessenheit stellen wollet, uns und unser
x, königreiche in gedachten frieden mit einschliessen, solchs
» wirt euch selbsten zum besten gereichen, so seindt wïrs
» auch in allena guttem und wolgeneigten willen, gegen
» Euch zuerwiedern geneigt.

» Was wir euch hiebevoru und anno 1599 weghen Con-
» fœderation und verbundtnus, an euch gelanden lassen
» haben, dasselbig wollet ihr in frischer gedechtnus behal-
» ten, und uns was Eucli darin thuenlich, mit dessem
y> unserm eigenen abgefertigten dienern, wiederumb wissen
» lassen. Datum auff unsern koniwlichen Schloss Stockholm,
» den 8°n-Ju]y Anno 1607." (was geteekend) Carolus (44).

f44J Ecsolutie 16 October 1607. De brief in de Lias Duitschland
1607, is van 8 Julij , recept. 16 Octob.
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De Staten besloten, in antwoord hierop, » syne Ma*- met
» behoorlycke complimenten te bedancken voor deszelffs
j) geluckwenschinge, ende aenbiedinge, Ende voorts ad-
» verteren van 't gene datter gehandelt is, ende senden
» copie autentycq van de gedaen offres en presentatien
x ende 't gene daerop getracteerd is. Item dat de belooffde
» aggreatie noch ter tyt niet en is ontfangen met gelycke
» verklaringe des Coninkx van Spaignien, als van de
» Ertshertogen, maer verwacht wordt gecomen wesende
J> dat men als dan mette aenwesende heeren gesanten der
» Coningen van Vranckerycke ende van Groot Britannien
x sal communiceren ende adviseren, off geraden is van
» peys te handelen. Ingevalle jae dat men met ernst sal
s letten op alle 't gene dat dienen sal, niet alleene voor
x dese landen maer oock voor alle christen princen, ende
3, der gantsche christenheyt versekertheyt ende deselve
x Princen ende namentlyck Zyne Mat- daerinne begrypen,
x aldewyle d' heeren Staten niet meer en soecken, en in
» recommandatie en hebben als zyne Mat- en de voors.
» coningen ende princen te believen , gelyck hare Mo. E.
» derselver gunste faveuren en vruntschappen begeeren
» ende oock van deselve verwachten (45)."

De Koning van Zweden deed, in den aanvang van 1608,
andermaal aanzoek bij de Staten , om te worden opgeno-
men in liet mogelijk te sluiten vredestractaat met den Ko-
ning van Spanje. Na zijn dank te hebben betuigd voor
den brief, en de mededeeling hem den 16. October van
het vorige jaar door de Algemeene Staten der Vereenigde
Nederlanden gedaan, schrijft hij: » und gesinnen an euch
» nochmahls gnadigst, wafernne inn vollenkommer Accort
» zwischenn Euch unnd den könig vonn Hispanienn ge-
» macht unnd geschlossenn wirt. Ihr wollet unns damit

(45) Resolutie Staten Generaal 16-October 1607.
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» inn zu verleiben und begerenn derenthalben Ihr
» wollst unns hin wieder umb zu verstehen geben, wie
» weit die sachen noch zur zeit gekommenn seienn (46)."

De Staten Generaal besloten (47) » te schryven antwoort
» aen den coninck van Sweden op zyne Mats. brieff van
» den xiijen. January lestleden, ende te sende copie van
» de articulen des vredehandels die geaccordeert zyn, ende
» te adverteren dat die geene, die nu onderhanden zyn
» raecken het stuck van de commersie, die de voorder
» onderhandelinge opgehouden hebben, dat men nyet laten
» en zal zyne Ma*- van het succes te adverteren ende der-
» selver syne Mat- in het tractaet (by sooverre als 't selve
» geslooten wort) ten voirderlycxte te gedencken alst eenich-
» sints doenlyck sal syn."

Van een bijzonder gezantschap, door Karel in dit jaar
aan de Staten Generaal over de treve gezonden, wordt in
de N ederlandsche staatsstukken niets, zelfs niet de gering-
ste sporen , gevonden. Het beweren van Geijer, deel I I ,
p. 352 (lm J. 1608 hatte er gesandten an die JMiederl.
Staaten u. s. w.), mogen wij voor een deel ten minste voor
onnaauwkeurig aannemen, als wij zien, dat Geijer aan
die gezanten, welke in 1608 naar Nederland zouden zijn
gezonden, eene instructie toedeelt, gedateerd ten jare
1604 (zie noot 1, pag. 352), wanneer over de trêve nog
niet gehandeld werd. Liefst onderstellen wij hier eene
drukfout. Dat een berigtschrift aan 2 gezanten door den
Koning in 1608 zou zijn gegeven, voor eenen last hier
uit te voeren, durven wij tegen over de bron, waaruit
Geijer schijnt geput te hebben, niet wederspreken, maar
wij durven wel betwijfelen, of die gezanten ooit in Neder-

(46) Brief van Karel van Zweden, gedat. Schloss Westeralmusen,
13 Januarii 1608 (zonder receptum). Lias Dnitschland 1608.

(47) Resolutie 25 Maart 1608.
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land zijn aangekomen 3 op grond van het negatieve bewijs,
dat van deze zending hier te lande in de staatsstukken
geene berigten of sporen zelfs te vinden zijn. Wel daar-
entegen vindt men, dat ten jare 1608 wapenen uit, en
JFransche soldaten door de Vereenigde Provinciën naar
Zweden zijn gevoerd.

De uitvoer van 600 ruiterharnassen, even zoo veel mus-
ketten en 500 ruiterpistolen, werd vrij van convooi aan
zekeren Willem van Dants, te Amsterdam wonende, op
het verzoek des Konings van Zweden, door de Staten
Generaal toegestaan (48).

Omtrent den doorvoer van soldaten naar Zweden, komt
voor, in de resolutien der Algemeene Staten, dato 31 Oc-
tober, dat: » op het aengediende dat tot Kotterdam om-
» trent een duysent fransoysche soldaten aengecommen syn,
» gedestineert nae Sweeden, ten dienste van den Coninck,
» is geordonneert te schryven aen het collegie ter admi-
» raliteyt tot Rotterdam dat sy eenige bequame schepen
j> doen hueren om de voorschreven soldaten tot Amster-
» dam te brengen, alwaer een françois commissaris opte
j> voors. soldaten wacht, die de schippers van haer bedon-
3> gen vracht sal betalen , sonder costen van 't lant. Idem
» te lasten den commissaris van de monsteringe, Willem
» Spronsen , de voorschreven françoische soldaten te water
j) tot Amsterdam te conduiseren, ende den Capitein ofte
» commandeur over deselve te commanderen, die soldaten
» 't scheep te houden ende sooveel te doen, dat die onder-
•9 wegen ten platten lande egeen schade en doen, by pene
» dat deselve op syn persoon sal worden verhaalt ende
» van synen 't wegen oick soo veel te besorgen dat alle
» schaden ende inconvenienten voorgecomen worden (49)."

(48) Eesol. Staten Generl. 30 Mei en 5 Jmiij 1608.
(49) Resolutie Staten Genrl. Veneris den lesten Octohris 1608.
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1609. Ontbraken ons berigten omtrent het bij Geijer,
en na hem door Prof. Vreede, vermelde gezantschap van
Nielssen en Cassiodorus, des te rijker zijn wij in berigten
over onderhandelingen in 1609 tusschen Nederland en Zwe-
den gevoerd. In dat jaar toch gingen van hier achter-
volgende twee gemagtigden van Amsterdamsche kooplieden,
reeders en schippers, voorzien van brieven van de Alge-
meene Staten, naar den Koning van Zweden, om van
hem teruggave te erlangen van koopvaarders op Riga, die
door Zweedsche oorlogschepen waren opgebragt. Aan deze
gemagtigden, welke de voorgangers waren van Cornelis
Haga, legde de Koning van Zweden voorwaarden op, die
zij in het geheim, namens Karel, aan de Staten Generaal
moesten mededeelen. Terwijl deze Nederlanders, hoewel
niet van een bepaald officieel karakter voorzien, over bij-
zondere belangen handelden, en tegelijk door Koning Karel
met staatsbelangen werden belast, had te 's Gravenhage
een Zweedsche gezant, Jacob van Dijck genaamd, de-
zelfde die later eene vaste zending; hier te lande heeft ge-
had, van wege den Koning van Zweden, voorstellen aan
de Staten Generaal gedaan.

Een derde punt eindelijk van . aanraking met Zweden,
was eene werving en het vervoer van troepen, dat ook
weder dit jaar plaats had.

Nog altijd werd Riga door de Zweden belegerd. Door
het uitvaardigen van plakaten door Karel IX., waarbij
aan alle schepen gelast werd eerst Dunamunde aan te
doen, om daar tegen betaling van tolregten een Licent te
verkrijgen, was de handel op Eiga en op andere zeehavens
van de Oostzee merkelijk belemmerd. De Nederlandsche
koopvaarders zochten die belemmeringen door allerlei mid-
delen te overkomen, en gingen voort met handel drijven,
zonder Dunamunde aan te doen. De Zweedsche oorlog-
schepen, van hunnen kant, handhaafden natuurlijk de door
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Koning Karel uitgevaardigde plakaten. Van daar telkens
botsingen en moeijelijkheden. Zoo gebeurde het, dat Ne-
derlandsche schepen door Zweedsche oorlogscbepen werden
opgebragt, waarover klagten inkwamen bij de Staten Ge-
neraal. Den 29. Mei 1609 werd ter vergadering der Al-
gemeene Staten gelezen een » requeste van schipper Wilhem
» Claess. van Amstelredam, ende zyn denselven geac-
» cordeert zyne versochte voorschriften aen den coninck
» van Sweden, ten eynde het schip by de schepen van
» Zyne Ma*- hem affgenomen hem soude worden geresti-
» tueerd (50)."

Deze schipper Willem Claess. vertrok s vergezeld van
eenen Melchior van Laere, die naar alle waarschijnlijkheid
een regtsgeleerde was, den 5. Junij , uit last van eenige
reeders, met intercessie van de E. M. HH. Staten Gene-
raal , naar den Koning van Zweden. Den 10. Junij ont-
vingen de Staten Generaal eenen brief van Koning Karel,
•o gedateerd tot Schara den 10 Meye houdende credentie
» op Jacob van Dyck der rechten doctor," en werd « ge-
» accordeerd dat men denselven van Dyck sal geven au-
» dientie (51)."

De propositie op den 17. Junij door van Dijk schriftelijk
overgegeven, begint met gelukwenschingen aan de Staten
Generaal, over het sluiten van het twaalfjarig bestand.
Karel IX. betuigt daarover zijne vreugde » om verschey-
» dene redenen die Zyne Ma*- daertoe hebben verweckt."
Onder die redenen van blijdschap rekent hij ook deze,
» dat Zyne Ma*- (in) U Ed. Mog. tractaet heeft gesien
n den grooten val en de ongelooffel. vernederinge door het
» aengaen van soo slechten ende praejudiciablen conditien
» van dien prince ende die natie enz — Ende verder

(50) Eesol. Staten Genl. 29 Mei 1609. De Lias Requesten van 1609
ontbreekt.

(51) Eesol. 10 Junij en Lias Duitschland 1609.
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» noch omdat Zyne Ma*- altydt zeer wel heeft geconside-
» reert de groote gemeenschap ende overeencommende
» ratuer van den jegenwoordigen oorloghe van Zyne Mat-
5> met den voorleden van U Ed. Mog, als zynde deselve
» beyde aengevangen causa Religionis, ende -om te bescher-
» men de oude vryheyden ende Lantsrechten tegens alle
» gewelt ende oppressie der vianden."

Echter wilde de Koning van Zweden aan de Algemeene
Staten, zoo hij zeide, niet verbergen, dat, op grond van
door hem onderschepte brieven, hij het er voor hield » dat
» alhoewel men gelooft U. Ed. Mog. vianden gecomen te
» wesen tot groote extremiteyten, dat nochtans alles 't geene
» by haer in dese handelinge is geaccordeert tot geen an-
i> der eynde is geschiet als om den jegenwoordigen tyt te
» obsequieren ende naer een verloop van deselve te ver-
» wachten veranderinghe van zaecken tredende nyet soo
» grooten schrede terugge, zonder van meeninge te syn
» een ander veel grooter spronge op U Ed. Mog. wederom
» te doen."

De keus van dit argument was ongelukkig, en zou meer
in de smaak van Graaf Maurits, dan van de Staten Ge-
neraal zijn geweest.

De propositie zet nader uit een, al het nadeel dat voort-
komen kon uit eene eventuele krachtige vereeniging van
Spanje en Polen, en het gevaar dat voor de Vereenigde
Provinciën bestaan zou, zoo Spanje of zijne bondgenoten
gelegenheid kregen, om scheepsarmades in Zweden toe te
rusten; » Zyne Ma*- heeft deese zaecke gedocht van zulcken
» importantie dat hy geacht heeft daerinne by tyds be-
» hoorden te voorsien."

Daarom had hij zich vooreerst in eene alliantie begeven
met den Grootvorst van Moscoviën, en verder » alles 't
» gene hiervooren verhaelt is." H. Ed. Mog » trouherte-
, lich te laeten waerschouwen, opdat van H. Ed. Mog.
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» daerinne oock in tyds mogen voorsien worden als by
» gemeene resolutie goet sal gevonden werden. Syne Mat.
» is te vrede en erbiet sich genadichlyck de goede handt
» tot allen tyde hiertoe te leenen. Versoeckende ten dien
» fine dat hy mede geadmitteert mach worden tot het ge-
» meen verbondt tusschen den alder christelycksten Coninck
» van Vranckryck, den coninck van Groot Brittannien en
» tusschen U Ed. Mog. tot verseeckeringe van U Ed.
» Mog. staet opgerecht, ende dat op gelycke en geen min-
» der conditien als andere bontgenoten het voors. verbont
» hebben geemplecteert."

Hij eindigde met zijne begeerte mede te deelen, dat de
Staten Generaal » zulx — by — brieven ofte resolutien
» zyne Ma*- willen doen verstendigen niet alleen, maer
» oock dat H. Ed. Mog. alsnu dadelyck hetzelve willen
» bethoonen mits ten dienste van Zyne Ma*- overseyndende
» een goet getal oudt crysvolckx, ende dat in dier voughe
y> ende op alsulcken wyse dat Zyne Ma*- daeraen claerlyc-
» ken zal mogen sien ende speuren dat U Ed, Mog. de
» zaecken van zyn Mats- oorloge opentlycke zyn favorise-
» rende (52)."

Maar de Staten Generaal » bedancten hem wel dienste-
» lyck —• van Z. Mats. congratulatie over het besluyt van
» den trefves," en voor de verdere aanbiedingen, doch
antwoordden: » dat voor dese tyt d' heeren Staten daerop
» neyt en hebben kunnen resolueren overmits dat die ge-
» deputeerde van den meerendeel van de Provinciën je-
» genwoordich vertogen zyn, maer dat men mette Ierste
» gelegentheyt deselve wedergekeert zynde, de voors.
» aenbiedinge in deliberatie sal leggen, ende daerop let-
» ten, om daerna daerop te resolveren gelyck na de gele-
» gentheyt ende gewichticheyt van de sake voor het ge-

(52) Eegist, Resol. Staten Genl. 17 Jimij 1609.
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» meene beste bevonden sal werden te behoïren, consen-
» terende haer Ho. Mo. dat zyne Mat- in dese landen soo
» veel volx sal mogen lichten, als mette behoudenisse van
» den dienst van deselve sal kunnen geschieden (53)."

De gezant Jacob van Dijck werd daarop vereerd met
een gouden ketting en medailje, en het antwoord van den
Koning van Zweden werd als nu den 1. Julij voor goed
vastgesteld.

Karel IX. liet echter het denkbeeld eener alliantie met
deze landen, Engeland en Frankrijk, niet varen, en zond
in de jaren 1610 en 1611, ter bereiking van dat doel, op
nieuw gezantschappen, zoowel naar Nederland als naar
Groot Brittannie (54).

Te midden van de onderhandeling met den gezant van
Dijck hadden op nieuw verscheidene kooplieden uit Am-
sterdam een rekwest aan de Staten Generaal aangeboden,
waarin zij meldden, dat zij waren » ter zee beschadicht by
» de schepen van oorloge des coninx van Sweclen, als
» hebbende hun genomen acht schepen gecommen uit
» Riga." De Staten gaven hierop ten antwoord, dat zij
het goed dachten, dat een » gequalificeerd persoon, namens
» die kooplieden naar den koning van Zweden werd ge-
» zonden, in welk geval de heeren Staten voors. persoon
» met haer schryven favorabel zouden seconderen (55)."

Maar op eene nadere remonstrantie werd den 25. Junij
besloten, dat: » nademael dat aen de conservatie van den
» handel op Oisten dese landen veel is gelegen , dat men
» die remonstranten sal authorizeren, yemande te nomi-
» neren, den welcken d' Heeren Staten sullen committeren
» ende authorizeren met sulcke instructie, als die Kemon-

(53) Eesol. Staten Genl. 30 Junij en 1 Julij 1609.
(54) De stukken over die zendingen van 1610 en 1611 zijn op het

Bijks Archief aanwezig.
(55) Resolutie 24 Junij 1609.
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» stranten sullen noodich vinden, om in Sweeden met au-
» thoriteyt te vervolgen by den coninck de restitutie van
» de voors. genomen schepen, ende ingeladen goederen,
» by concessie ofte redemptie, gelyck hy ten proffytelycx-
» sten deselve sal kunnen gerecouvreren."

De voorwaarde werd daarbij bepaald , dat de kosten
van deze zending ten laste zouden zijn van de genomene
schepen en goederen , zoo zij werden ontslagen; maar zoo
het ontslag niet verkregen werd, dan zouden de remon-
strerende kooplieden bijgestaan worden met » twee, drye
» ofte vuiterlyck vier duysent guldens, vuyt het convoy
» van de goederen die binnen Riga geladen liggen, d' in-
» gesetenen deser landen toecomende ende in deselve ge-
» destilleert." Van den 30. Junij, dus van een dag vroeger
dan die, waarop het antwoord aan den gezant van Dijck
werd vastgesteld, wordt in de brieven lias (Duitschland)
van dat jaar, een conceptbrief van de Staten Generaal aan
den Koning van Zwsden gerigt, gevonden, waarin de
Staten schrijven:

» Durchluchtigster Grootmächtichster Coning. Euwer
» Ko. Ma*- sein unser gants guetwillige unnd berreite dien-
» ste jeder tyt thouer Gnedigster her. Boven verscheiden
» groote klagten soo die naeste jaren herwerts vnnss sein
» sedaen ouer de menichfuldige schaden deser landen goe-
» den onderdanen schipperen vund koepleuden by uwer
» mats- volcke van oirloge thogefuegt vnd niettegenstaende
» onsen flytegen intercessien vnd vorbitt fast weinige er-
» stadunge daer up erfolgett, hebben wy dorch klaeglich
» tho kennen geuen der samptlichem geinterresseerden
31 koopleuden • nu wederumbe mitt sonderlingen vngenogen
» vundd liedtwesen verstaen, die gantz fremdtliche atten-
» taten soe E. Ko. Mats. bestalte admiral vund capiteynen
» ther zee vnlangs leden tegens deser landen schepen ge-
» bruyckt und neffens ontlynnige van eingen persohnen,

I. N. E. 16
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» aclite derselven schepen mitt hare volle ladinge genoh-
» nien vnd jegens gefallens wechgefurhet, sonder daertho
» einge gefarghliche redenen Ynd oirsachen gehadt, oder
» oick int minsten voorgewendet noch den schipperen aen-
J> geseght tho hebben, dan allein vnderen pretext und
» schein alss oft sy E. Ko. Matts- thollen tho Dunnemundt
» hadden. Daer nochtans ihren aengeuen na die sachen
» durch der Polen besettinge mitt schantzen und galeyen
» dermate beschapen datt ihnen vnnmueghlyck gewesen
B ahne hochste pericliteringe van schip lyff und guideren
» tho Dunnemundt anthofahren vund den thollen aldaer te
ï betaelen, wie sy sunst gerne gedaen vund in gerringsten
» van geen ander vornehmen waren gewest, Waer ouer
» sy soo wel als oick wy in der vngetwyftelen laopeninge
» vund thouersicht dat E. Ko. Mats. van die eigentliche
» gelegentheyt der sachen vund woe alles hergegangen
» volnkomentlich vnderricht synde gnedigst belieuen sal die
» schepen vnd guedren niclits alleine tho doen restituiren,
» sondern oick den schaden tho repariren yund beuelheb-
B beren soo the water alss te lande

» the doen, datt deser landen schipperen vund koep-
» leude, heinfuro dergestaltt nit mehr soe feindtlich ouer-
i> fallen dan alss freunde geholden vund getractirt muegen
» werden in sonderlinge consideratie nehmende die faveu-
» ren der daglichs by unss und in desen landen tho dienste
i van E . Ko. Matt- in verscheiden sachen worden bewesen,
» vund daerinne wy voertaen noch the continueren gantz
» geneigt sein. Doch aldeweil dett es ein stuck van groo-
» ter importantz vnd consequentie, vnd die schade soe ex-
» cessive, dat wo fern die restitution vund ergentzunge
» nitt geschien wurde vele gude leude vund gehorsame
» getrouwe underdanen deser landen daer durch tho grunde
» bederuen, ja tho den bedelstaflt gebracht solden syn,
s soe hebben wy eine notturft erachtet an E. Ko. Mat- aff tho
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» verdigen gegenwordigen vnserm Gecommitteerde und lieue
» getrouwe den ernuesten vund furnehnien Hermannen Roden-
» burcgh Hermanssen, umb die restitution abgemeltiger ge-
» nohmenen schepen vnd guidere alss mede die reparation
» des schadens bey E. Ko. Ma", kracht seinere hebben-
» den rnstruction tho uerfolgen, wie E. Ko. Ma*t- solches
» alles vthfurlichen van ihme dorch mundtlich anbringen
» werden vernelimen. Mitt dienftflytiger bidt datt dersel-
» ven believe, ermelten vnsern Gecommitteerde Kodenburg,
» nicht alleene gnedichst audiëntie the vergunnen, sondern
» denselven oick fur dessmahll wie vns selffs volnkomen
» gelouen tho te stellen, vnd op die voorg. restitution vnd
» vergoedinge des schadens then aller spoedichsten derma-
» ten the disponeren vnd solche ordre te stellen gelick
» tho E. Ko. Ma*- unse eigentliches vnd vngeszeiffeltes
» guides vertrouwen staet vund derseluen vtherliche ruyne
» voergebouwet werden, die solches nevens unss, umbtyt
» in aller guedtwillicheyt tho uerschulden werden weten.
» Derselven persohne hyrmede in schuts vund scherm des
» Almachtigen tho langwiliger frischen gesontheyt vund
» alle konigliche welstande beuelende. Datum Hagen vm
» lesten Juny 1609 (56)."

Zoo blijkt dan uit dit schrijven, dat Hermann Eoden-
burgh Hermanssen, met den titel van Gecommitteerde van
de Ho. Mo. Staten-Generaal en voorzien van credentie
(denselven wie ons selffs volckommen geloven the
stellen), naar Zweden werd afgezonden. Nadat er over
deze zaak twee brieven, een uit Riga(57) en een van den
Koning van Zweden, bij de Staten Generaal waren ont-
vangen, maar die de zaak geen voet breed vooruit hielpen,

("56) Lias Duitschland, 30 Junij 1609. Uitgaande brieven.
(57) Uit Eiga van 13 Junij, ree. 9 Aug., van Karel 17 Junij, ree.

9 Aug. 1609.
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kwam eindelijk Melchior van Laeren, gemagtigde van de
reecfers en den schipper Wiüem Claess, uit Zweden in Ne-
derland terug, en legde den 11. September zijn rapport
aan de Staten Generaal over. Het loopt ten eerste over
de zaak, waarom Melchior van Laeren naar Zweden gegaan
was , en over het misnoegen door -Karel opgevat, omdat
door de Hollandsclie schippers niet aan zijne plakaten werd
voldaan , waardoor, naar zijne meening, de inname van
Riga was verhinderd; maar dat rapport bevat ook nog het
volgende zonderlinge voorstel, waaruit men vrij wel het
karakter van Karel IX. leert kennen. » Voirts," zegt van
Laere, » verclaerde Syne Ma'- dat hy nu lange hadde
» georlocht tegens de coninck van Poolen, den welcken
» deur assistentie van den coninck van Spanien en den
» pausselycken aenhanck der Jesuiten gesterckt wordt om
» hem zyn coninckrycken afF te nemen, waerdeur dan de
» negotie van de cooplieden namelycken van de vereenichde
» provinciën in de Oistzee nieestendeel soude verdreven
» worden, ende geren saegen alle vrundelycke correspon-
s densie en nabuerscliap te oaderhouden, om alsulcken
» zynen vayant te wederstaen.

B So is des coninckx versouck ende vreundelyck bege-
» ren op 't welbehaegen van E. E. dat U. E. believe in
» zyn faveur nu offe op ander tyt als de vlote uyt Hol-
» landt nae Riga sal vaeren 60 offe 70 schepen sterck,
» mede te senden op elck schip 25 offe 30 man, omdat
» te convoyeren oock 6 offe 7 oirloch schepen die alsulcke
•» convoy mede doen zelen tot Riga, tegen de schepen van
» Zweden verzekert te wesen, om alsulck convoy te doen
j) doen nae Riga, moet men in de Zont ballast toll be-
Î taelen, alsdan en isser geen schwaericheyt aldaer te
» passeren, off men can oick den coninck van Denemarc-
j> ken om den pas van sulck convoy begruten seggende
s tis om wederstant te doen, den Swetse oirlochschepen,
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» die onse schepen nemen, ende des conincx van Schweden
» schepen selen een oogh int seil houden, en algemack
» tegens de vloote schieten met loos cruut, ende hen alsoo
» in Eiga sonder veel te beletten laeten vaeren. Ende
» alsoo in de stadt maer omtrent 800 borgers en 300 sol-
» daten in syn, soo versouckt Zyne Majt- dat den com-
» mandeur van 't convoy mette 6 ofte 7 orlochschepen,
» langs den watercant, alwaer de stadt open ende men
» met schepen in can , ins conincx naem in te nemen hoe
» men best can, Ende alsulcken last van 's conincx we-
» gen nyet eer te openbaeren, voer ende aleer men by
» Eiga is , opdat het die van de stadt en schippers niet
ï verwittiget en wordt, offe op andere middelen, soo UJE.
» connen raemen offe dat syn e Mat- toegelaten worde, dat
j> wanneer de heeren Staten affdankten 2 ofte 3000 man
» dat die zelve in syn e mats. dienst werden aengenomen,
» met consent te huyren sooveel schepen als noodich is om
» die te brengen met gelegenheit ter plaetsen daer den
» aenslach te doen is, Zyne Mat- verclaerde, dat wanneer
» hy Righa liadde, soo waer de üistzee altyt vrye ende
» den Pool zyne meeste macht gebroken. Ende soo UE,
» dit versouck believen t' accorderen, soo biddet zyne
» Mat*- hem sulcx van stonden aan te verwittigen, dan
» seide in de saecke van de schepen nyet te disponeren
» voer en aleer syne Matt. hadde resollutie op dit ver-
» souck."

i, Waertegen," gaet van Laeren voort, » ende als dit
» werck deur Godts hulpe in effect can gebrocht worden,
y> heefft syne Matt- als oick zynen soone Goustavus, aen
» my als voeren mondelingh verclaert by handtgevende
» trouwe en met eede als moeste hen Godt helpen, soowel
» Syne Ma't- dit naevolgende oock soo naer commen en
» vollenbrengen.

» T' erstelycken soo wil Zyne Ma*- geven 500 schippont
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„ koeper, t' en anderen soo wil syne Ma**, betaelen alle
» aengewende oncosten soo op den aenslach gaen sal.

» Ten derden soo zelen die schepen sooveel goederen
» moegen uytvoeren als zy laden konnen.

» ï e n vierden, soo beloefft Syne Ma*t. datelycken te
» restitueren alle de schepen en ingeladene goederen en
» coopmanschappen soó desen soemer syn van de Ver-
» eenichde provinciën genoemen, ende dit alles volgende
j> de rekeninghen van de cooplieden, die daer mede ge-
» staen selen, vuytgenomen een schip dat gesoncken i s ,
» dwelch syne Mat- verclaerde hem leet te wesen.

» Ten vyfFden soo beloeft Syne Ma1- den ingesetenen
» van de Vereenichde provinciën nu ende ten euvvigen
» daeghe voor hem en zyne naecomelingen, dat die zelen
» moegen te Eigha in ende vuytvaeren, vrye zynde van
» alle tollen, Meenten ende lasten die men aldaer scliul-
» dich is te geven, ende de Oistzee soo paysibelycken te
» gebruicken op alle Zyne Matts. stroomen als zyne ey-
» gene onderdaenen, hier van wil zyne Mat- brieven ver-
» leenen (58)."

Bij dit rapport bevond zich een brief van Koning Karel,
ten geleide eener secrete resolutie op het slot Stokholm,
den 27. Junij 1609, door den Koning geteekend, waarin
de teruggave van het schip van Willem Claessens, met
redenen omkleed, geweigerd wordt, ten zij de » Condi-
» tionen," welke van Laere aan de Staten Generaal zou
bekend maken , wierden aangenomen (59).

Het was ligt te voorzien, dat de Algemeene Staten wei-
nig smaak zouden hebben in het romaneske plan door
Karel blootgelegd, en dat zij de voorwaarden, waarop een

(58) Rapport van Molchior van Laer, ree. 11 Septcmb. 1609, geda-
teerd uit Amsterdam, 25 Aug. 1609. Lias Duitscliland.

f59) Dato 26 Junij , ree. J1 Sept.
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Nederlandsen ingezeten zijn regtmatig eigendom kon terug
krijgen, wat al te onereus vonden.

Zij besloten dan » op een reque,ite van schipper Willem
» Glaessen ende zyne gemeene reeders anderwerff te schry-
» ven aan den coninck van Sweden •—- der suppts. schip
» ende goederen te willen relaxeren, ende hen doen vol-
» gen, zynde voorts goet gevonden, datmen sal excuseren
» dat men voor dese tyt op Zyne Mats- versoeck nyet en
j) kan antwoorden, soo overmits d' absentie van den mee-
» rendeel van de Provinciën , als andere voorgevallen ge-
» wichtige gescheften van den lande, doch dat men ter
» wedercompste van deselve 't voors. versoeck by derhant
» sal nemen ende daerop resolveren ende zyne ma*, ant-
» woorden," waar natuurlijk vooreerst niet van kwam.

Nu kon het nog gebeuren, dat Herman van Rooden-
burch, als gecommitteerde van de Staten Generaal naar
Zweden gezonden, gelukkiger in zijne zending zou slagen.

Doch deze, van daar wedergekeerd, deed den 7. No-
vember » Rapport van syn gebesoigneerde aldaer, sonder
» yets vruclitbaerl. aengaende de voors. restitutie te heb-
» ben uytgericht." Hij bragt eene koninklijke Zweedsche
resolutie van 29 Augustus 1609 mede, waarin op nieuw
de gronden werden aa; gevoerd, waarom de Nederlandsche
schepen genomen waren, en waarom zij niet konden terug
gegeven worden, dan op die voorwaarden, welke Z. M.
hoopte, dat Melchior van Laer aan de Staten Generaal zou
hebben medegedeeld.

Niettegenstaande wij dus de uitkomst kennen van de
zending van van Roodenburch, schijnt zijn rapport, om
derzelver inhoud, ons belangrijk genoeg, om het ter loops
na te gaan, en hier en daar een uittreksel van te geven,
te meer, omdat men daaruit nader de eigenlijke oorzaak
leert kennen van de moeijelijkheden over den handel.

Nadat van Roodenburch zijn credentiebrief had overge-
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geven aan den Koning, » wesende in zyn kamer met een
» Secretairis en die hebbende sayden lek sal se visiteren
s en U daernae ontbieden by ons te koemen."

Den 18. Augustus deed de Nederlandsche gecommitteerde
het volgende vertoog: » U, K. Mats. placaten in de Ver-
» eenichde landen gedivulgeerd zynde, inhoudende dat men
» den vaart en navigatie vrylyck toeliet, op Kyga behou-
ï dentlyck, dat die geene die daer vaeren soude op 't huys
» oft slot tot Dunemunde soude betaelen vyff ten hondert.

» Ende 't selffde soo ruchtbaer geworden synde, een
» groot deel schepen derwaers ge vaeren syn, maer by den
» Duyns gekomen wesende dat sy die naute oft incomste
» also beset gevonden hebben, met een schanse en eenege
» schepen en gelayen dat lien luyden onmoegelyck was
j> tot Danemunde te vaeren, en aldaer'den voors. tol te
» betalen.

» Dat oversulex nodicli was, off wederom te keren tot
» seer groote en excessive schaden off sonder betaelinge
3> van de voors. tol naer Ryga te lopen 't welck om so
» merckelycke schade te verhoeden gedaen is. Van ge-
» lycke also haer gelegentheyt niet en was tot Eyga te
J> blyven, maer haer ladinghe hebbende na huys moste
» keren , dat sy tot dien fine 't sayl gegaen synde, en niet
» alleen dieselve schansen en schepen, maer noch een an-
» der schanse aldaer gemaeckt gevonden hebben , alle met
3> Polen beset en met geschut versien, sulx dat het doens
» noch min mogelyck was tot Dunemunde te komen, en
» den voors. tol te betaelen.

» Ende oversulx daer gevaeren synde, dat henluyden
» omtrent het eylant van Kuynen beiegent syn gesien ses-
» tnien off seventhien oorloghschepen van U. K. Mat- die
» welcke terstont sonder eenighe woorden te gebruicken,
» die schepen vyantelyck aengevallen en bevochten hebben,
» in voegen dat sy een van deselve schepen in den gront
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» hebben geschoten en d' andere genomen, sonder dat den
» admirael van de voors. schepen van oorloge, off eenich
» van d' andere schepen van de vloot geboden heeft gehad
» te strycken van Syn K. Ma*- wegen ofte eenege tol aff-
» geayst oft vermaen daervan gedaen.

» Ingevolgen dat die schippers van deselve vloote niet
» anders merckende dan alle vyantschap en hostiliteyt,
» geen ander middelen sagen dan haer te verweren.
« T welck ongetwyfelt soude syn verhoet geweest, waert
» dat den admirael van den voors. oorlooge schepen eerst
» met gemoede die voors. tol aff geeyscht hadde, want in
» sulcken gevallen soude gebleecken hebben dat sy gewil-
» lich tot de voors. betalinge waeren, offe soe daer eenege
» onder waren geweest die syne Kon. Mat. hadden willen
» frauderen, sulcke genomen synde en soude niet gehad
» hebben redenen te beklagen."

Wanneer Roodenburch mondeling zijn geheele betoog
had geëindigd, antwoordde Karel:

» Datter gesayt werd, dat de schippers van de goede
» wille zouden hebben geweest, om de licenten en tollen
» te betalen, blyckt claerh'ck ter contrarie want in de
» eerste aenkomst van de schepen en was het slot van
» Dunemunde noch niet beset, waerover men can verstaen
» datse met een quaet voornemen syn door gesaylt sonder
» aen 't fort aen te spreecken, te meer oock datter schem-
» perlyck tot cleenachtinge van onse Mats. oorlooghschepen
» t' Amsterdam op de brugge (de nieuwe brug, waar toen
» de beurs was), en elders dicwils gesproecken is geweest.
» Ende de schepen in de Sont gearriveert wesende heb-
» ben aldaer admiraelschap gemaeckt (60) daer genochsaem

(60) De ordonnantie op het admiraalschap gemaakt, door 18 schip-
pers gezamentlijk, berust nog op het Kijks Archief bij het rapport van
Eoodenburch, in de Lias Duitsehland 1609. Het maken van Admiraal,
snap bestond in het verkiezen door de schippers uit hun midden van
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» by blyckt datse onse Ma*- verclaren voor vyant, als gy
» sien sult by de brieff van 't admiraelschap, belastende
» terstont syn secrétaires, heer Pier Nielson myn een copie
» te doen geven."

De Koning wees verder op den langdurigen oorlog, dien
hij had te voeren met Polen, den bondgenoot van Spanje,
en op de gevaren, die ook voor Nederland te duchten wa-
ren , zoo Polen zich meester wist te maken op de Oostzee,
en eindigde met te zeggen , dat hij eenige » tyt verleden
•D by eender Melchior van Lier (van Laer) aen syne Excie.
» graeff Maurits hadde geschreven;" en » indien hy by de
» H. Staten Generael ons versoeck ten effecte can bren-
» gen, so sullen wy ons niet alleen genadelyck laeten
» vinden tot COL .templacie van de Staten Generael, dan
» alle die veroverde schepen en ingeladen goederen te be-
» talen. Doet dan," zoo eindigde de Koning, » van uwer
» syde 't beste by de generaliteyt dat wy genuegen mogen
» hebben en levert over in handen van doctor van Dyck
» calculatie van de waerdie van de voors. veroverde sche-
» pen en ingeladen goederen."

Van Eoodenburch antwoordde met eene wederlegging
der argumenten des Konings en herhaling zijner eigene.
Den 10. September werd hij bij den Secretaris Pier Niel-
sen ontboden, en kreeg van hem mededeeling der boven-
vermelde resolutie. Maar Roodenburch drong op nieuw
aan op restitutie, en beloofde, dat dan de schippers de
verschuldigde tollen en licenten van hunne schepen betalen
zouden. Nielson raadde hem aan nogmaals » een discours"

1 admiraal, 3 vice admiraals, en 2 schouten bij nacht, en het onderling
verzekeren van lijf, schip en goed tegen schade van oorlog, en in be-
lofte van elkander bij te staan. ])e admiraal was Aggel ITlorisz., de
vice admiraals Sibold Keynskens, Symen Franssen en Gornelis Claossen,
de scliout bij nacht Keym'er Pietersen Perdoes en Donwe Douwcsen van
Staveren.
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in te leveren op het » breetste." En de Nederlandsche
gecommitteerde deed het dan ook op het breedst; doch
met even weinig goed gevolg als de eerste maal. Daar
Karel IX. ziek was 3 nam Eoodenburch alleen van de
Koningin en den zoon des Konings afscheid, en vertrok
den 27. September uit Stockholm, en kwam den 26. Oc-
tober te Amsterdam aan (61).

» Alsoo de geïnteresseerde coopluyden genoech geresol-
j> veert waren, met alle voorder vervolgh te doen ophou-
» den," werd de resolutie van 25 Junij, omtrent de kosten
van de zending, ten uitvoer door de Staten Generaal ge-
legd , en nam de zaak vooreerst hiermede een einde.

Bij al het voorgaande geraakte de werving van troepen
voor de Zweden, dit jaar hier te lande gedaan , van zelve
meer en meer op den achtergrond. Reeds den 23. April
1609 had een Kapitein, Jan de Witte, aan H. Ho. Mo.
rekwest ingediend, » daerby versoekende consent omme
» ten dienste van den coninck van Sweden in dese landen
» te moogen lichten ende na Sweden brengen 200 ruy-
» ters." Zoowel deze reize als den 7. Mei in deliberatie
gelegd, werd de zaak opgehouden, en eerst den 15. Mei
besloten de Staten Generaal: » op 't requeste van den ca-
» piteyn Johan de Witte, jegenwoordich wesende in den
» dienst van den coninck van Sweden, is geaccordeert dat
B den suppliant in de Vereenichde provinciën sal moegen
» lichten twee hondert ruyters, neffens eenige andere sol-
» daten, ten dienste van zyne voors. Ma*- mits dat hy de-
» selve sal leyden 't scheep brengen ende uytvoeren, son-
» der costen ende schade van 't landt ende d' ingesetenen
» van denselven."

Den volgenden dag (16 Mei) werd, op het » gemoveerde

(61) Rapport van van Roodenburcn met bijbehoorende stukken, Liaa
Duitschland 1609, ree. 7 November 1609.
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» van S. E. nader hieromtrent bepaald, dat de Witte geene
» soldaten zal mogen werven dan die reeds voorzien waren
» van paspoort of alsnog paspoort souden verkrygen."

Den 15. Julij werd nu eindelijk nog over deze zaak
» gelesen eenen brieff van den ritmre. Pekel, gedateert
» den laesten Juny tot Haerlingen. Is daerop geordon-
» neert te schryven aen de Gedeputeerde Staten van Vries-
» landt, alsoo d' heeren Staten Generael bericht zyn dat
» de ruyteren aengenomen by de ritmren de Witte ende
» Pekel ten dienste des conincx van Sweden, door con-
» trarien wint hare reyse derwaerts nyet en hebben kun-
» nen voorderen, maer hen moeten tot noch toe onthouden
» op te reede omtrent Haerlingen, tot derselver ritmren
ï ruïne ende bederff, by soo verre als zy nyet en werden
» ontseten ende geholpen, dat daerom hare Ho. Mo. ver-
» soecken ende begeren, dat haer E. ordre geven wille
» dat die voors. ruyteren mette minste costen tot last van
» de generaliteyt onderhouden, ende metten iersten be-
» quamen windt voert geholpen werden, doende van de
» ritmren nemen de beste beloften ende versekeringe voor
» het remboursement van de voors. costen, als haer E.
j> van deselve sullen kunnen gecrygen, haer E. voor soo
» vele noot zy daertoe authoriserende mits desen (62)."

Behalve aan deze twee Ritmeesters, waren ook nog sche-
pen en vivres verstrekt aan Nicolas Andrée (niet Andries-
sen), gewezen Luitenant van den Ritmeester Pisot, en de
» in lest lieutenant van de compagnie dragons van den
» kapitein Elderen (63)," en werd door den Raad van State,
op liet advies van den Stadhouder, aan den Vendrig van
den Kapitein Pagnan, Johan Crail, vergunning verleend
tot het werven van 200 soldaten voor de dienst des Ko-

(62) 15 Julij, Resolutie Staten Genl.
(63) Resolutie i Junij 1609, Staten Genei.
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nings van Zweden (64). Het is dus uit al hetgeen, wat in
dit jaar over wervingen voor Zweden gevonden wordt,
duidelijk, dat deze troepen niet uit Nederland vertrokken
zijn als hulptroepen door de Staten gezonden, maar dat zij
waren aangeworvene troepen voor rekening en in dienst des
Konings van Zweden, Zoodanige werving kon niet geschie-
den zonder vergunning van de lands overheid, en deze
werd gegeven even als in vroegere jaren. Zoo daarenbo-
ven aan eenige der Ritmeesteren hulp in geld, leeftogt of
schepen verstrekt is, geschiedde dat waarschijnlijk, deels
wel om den Koning van Zweden te believen, maar deels
ook wel om ongeregeldheden te voorkomen, die te vree-
zen zouden zijn geweest van eene verzameling troepen
zonder leeftogt. Overigens behield die hulp het karakter
van voorschotten. Omtrent den Ritmeester Jan de Witte
valt eindelijk nog op te merken, dat op den staat van
oorlog van 1609 geen persoon van dien naam voorkomt,
wel een Kapitein Johan de With, als Hopman bij de voet-
knechten ten laste van Holland. Daarentegen vindt **ien
in de resolutien van den Raad van State, dato Vrydach
IX Octobris 1609, een brief over dienstzaken, geschreven
door eenen Captn- Jan de Witte, commandant tot Steen-
bergen. Of deze dezelfde is als die wij vroeger soldaten
voor Zweden zagen werven, is moeijelijk uit te maken.
Ware hij de zelfde, dan volgt daar ook uit, dat hij of
zijne troepen niet naar Zweden heeft geleid, of al zeer
spoedig van daar is teruggekeerd.

Tot hiertoe strekten zich de vragen uit, door het Friescb.
Genootschap ingeleverd. De betrekkingen, men heeft het

(64) Resolutie Raad van State, 11 Julij 1609.



256 STAATKUNDIGE BETREKKINGEN.

uit het voorgaande gezien, tusschen Nederland en Zweden
waren gedurende het tijdvak van 1592—1609 vrij levendig.
Het algemeene karakter van dezelve was, dat er vrij wat
meer geneigdheid bestond bij Zweden voor Nederland, dan
bij Nederland voor Zweden.

Over de betrekkingen , die in 1610 en 1611 met Karel
IX., en over die, welke na hem met Gustaaf Adolf door
Nederland zijn onderhouden, zijn nog op het Rijks Archief
rijke en meestal ongekende bronnen voorhanden, die in
allen deele een naauwkeurig onderzoek, dat ons echter
voor het oogenblik te ver zou voeren, waardig zijn.




