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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

I

Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1907.
In de samenstelling van ons Bestuur bracht het achter ons liggende jaar geen
ste

verandering. Tenminste geen blijvende. De 1 Secretaris, Mr. S. Muller Fz., deelde
ons namelijk in het najaar mede, dat toenemende drukke werkzaamheden hem het
wenschelijk deden achten zich voor eenigen tijd geheel vrij te gevoelen van alle
beslommeringen met betrekking tot het Genootschap. Pogingen aangewend om
den heer Muller van zijn voornemen terug te brengen mochten tot ons leedwezen
niet slagen; wij koesteren echter de hoop, dat wij binnen niet te langen tijd onzen
sten

onmisbaren 1
Secretaris, zonder wien het Historisch Genootschap het Historisch
Genootschap niet is, weder in ons midden zullen zien terugkeeren.
Een ander verlies van niet minder ernstigen, doch thans van blijvenden aard hangt
ons echter boven het hoofd. Reeds in den afgeloopen zomer gaf Mr. Baert ons te
kennen, dat hij wegens zijn hoogen leeftijd het penningmeesterschap aan eene
jongere kracht wenschte over te dragen, al wilde hij nog gaarne de finantieele
afwikkeling van het dienstjaar 1907 voor zijn rekening nemen. Op zijn verzoek
hielden wij reeds eenige voorloopige besprekingen betreffende de vervulling der
a.s. vacature, doch

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

II
een keuze van een nieuwen Penningmeester deden wij nog niet, verheugd als wij
zijn den ouden nog onder de onzen te mogen tellen, die onlangs weder eenige
malen daadwerkelijk bewees, dat geen moeite hem te veel is en hij de belangen
van het Genootschap boven zijn eigen rechtmatige weet te stellen, waar het den
bloei van onze aan zijn zorgen toevertrouwde finantiën aanbelangt.
In het vorige Jaarverslag gaven wij reeds te kennen, dat de heer Van Dokkum,
onze amanuensis, die zoo lange jaren zijn goede zorgen aan onzen boekenschat
en de belangen van ons leesgezelschap had gewijd, met het oog op zijn wankelen
gezondheidstoestand niet meer voor een herbenoeming in aanmerking wenschte
te komen. Hoewel die gezondheidstoestand bij voortduring achteruitgaande was,
verklaarde de heer Van Dokkum toch nog op de bres te willen blijven tot zijn plaats
vervuld zoude zijn en zoo werd het Mei voor wij hem, onder dankbetuiging voor de
bewezen diensten, op de meest eervolle wijze het gevraagde ontslag konden
verleenen. Lang heeft hij niet van de algeheele rust, die hem thans geworden was,
mogen genieten. Toen wij na de zomervacantie onze werkzaamheden hervatten,
moesten wij vernemen, dat onze oudamanuensis in het laatst van Juli op 68-jarigen
leeftijd was overleden. Als een hoogst ijverig, nauwkeurig en welwillend mensch zal
hij in de herinnering van het Bestuur voortleven.
Toen zich in den aanvang van het jaar reeds een candidaat voor de binnenkort
openvallende plaats van amanuensis, belast met de belangen van boekerij en
leesgezelschap, opdeed, rees bij ons de vraag of thans niet het oogenblik gekomen
was om in één persoon te vereenigen de werkzaamheden, door den heer Van
Dokkum verricht, met die van administra-

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

III
tieven en wetenschappelijken aard, waarmede indertijd mejuffrouw Miedema belast
was, wier plaats immers na haar vertrek niet was vervuld. Eenige personen, geschikt
om in deze dubbele functie werkzaam te zijn, meldden zich aan, doch het scheen
ons als aangewezen tot het vervullen daarvan die werkkracht aan het Genootschap
te verbinden, die in het voorjaar door den Minister van Binnenlandsche Zaken tot
amanuensis aan het Rijksarchief-depôt in Utrecht werd benoemd, om aldaar
gedurende halve dagen werkzaam te zijn. Genoemde titularis, mejuffrouw E. De
Clercq, die zich reeds als volontair bij het Rijksarchief in Groningen had verdienstelijk
gemaakt, verklaarde zich bereid tegen een vaste bezoldiging de andere helft van
haren werkdag te besteden aan den arbeid, door den heer Van Dokkum verricht,
alsmede aan die administratieve werkzaamheden, waarmee zij de taak der beide
secretarissen kon verlichten. Eventueel haar op te dragen arbeid van
wetenschappelijken aard zou telkens naar billijkheid worden beloond. Mej. De Clercq
was tot nu toe zoozeer tot onze tevredenheid werkzaam, dat wij met het begin van
het nieuwe jaar haar aanvankelijk tijdelijke in een vaste benoeming veranderden.
In den loop van het jaar vroeg ook onze bode, de heer B. Van Wijnen, zijn ontslag.
Zijn opvolger als concierge-binder aan het Rijksarchief alhier, de heer W.H. De
Bouter, werd in zijn plaats benoemd.
Nog een verlies heeft het Bestuur te boeken, dat, al valt het buiten het kader van
onzen kring of van de door ons benoemde beambten, niettemin zwaar gevoeld
werd. In het begin des jaars overleed onverwacht de heer P.H. Visser, de
meesterknecht ter drukkerij der firma Kemink en Zoon. Diegenen onzer medewerkers,
die hetzij mondeling, hetzij schriftelijk met dezen bekwamen man, die door
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jarenlange ervaring geheel op de hoogte van onze uitgaven en de daarbij gevolgde
usantiën was, te doen hebben gehad, zullen beseffen dat zijn dood aanvankelijk
eenige vertraging in den gang onzer uitgaven bracht. Wij betalen aan zijn
nagedachtenis gaarne den tol onzer dankbaarheid.
Ons ledental bleef nagenoeg gelijk aan dat van het vorige jaar. Door verschillende
oorzaken verloren wij 27 gewone leden, terwijl 1 honorair lid, Prof. Felix Rachfahl
te Giessen, de geschiedschrijver van Margaretha van Parma en laatstelijk van Willem
van Oranje, en 28 gewone leden door ons werden benoemd. De lijst der 32 honoraire
en 464 gewone leden volgt hierachter als Bijlage A.
Ons ruilverkeer breidde zich ditmaal niet belangrijk uit. Als een gevolg nog van
de door ons in 1906 verzonden circulaire verklaarden zich de Verein für Geschichte
der Mark Brandenburg te Berlijn en de Verein für nassauische Altertumskunde und
Geschichtsforschung te Wiesbaden bereid met ons in geregelde betrekking te treden.
De lijst van de 103 genootschappen, redacties, archieven en bibliotheken, waarmede
wij in ruilverkeer staan, volgt hierachter als Bijlage B.
De toestand onzer kas geeft geen aanleiding tot bizondere opmerkingen. Uit het
eveneens hierachter volgende overzicht (Bijlage C) van onze ontvangsten en
uitgaven blijkt, dat hij voldoende is. Met het oog op de hooge geldprijzen in het
afgeloopen jaar had onze Penningmeester een bedrag van f 8100 in prolongatie
gegeven, doch de daarentegen lage koersen van een aantal soliede
beleggingsfondsen gaven hem aanleiding ons in het najaar voor te stellen ongeveer
de helft van het in prolongatie gegeven bedrag op te vragen en daarvoor effecten
te koopen. Wij gaven hem gaarne de gevraagde
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machtiging en vereenigden ons evenzoo met zijn voorstel om tot meerder gemak
van zijn opvolger in het penningmeesterschap de administratie onzer fondsen, die
in open bewaargeving bij de Nederlandsche Bank berusten, geheel aan dit lichaam
over te dragen. De onkosten zijn gering en het nut scheen ons onbetwistbaar.
sten

Blijkens het voor kort bij ons ingediend Verslag van onzen 1
Bibliothecaris laat
de staat onzer boekerij en der handschriften niets te wenschen over. Van de
overbrenging van onzen boekenschat naar de lokalen van het nieuwe
bibliotheekgebouw der Universiteit, alsmede van de collationneering onzer gedrukte
eigendommen, die wij daarmede gepaard wilden laten gaan, is, hoe dikwijls zij in
het vooruitzicht werden gesteld, tengevolge van onvoorziene omstandigheden nog
niets kunnen komen. Onder Bijlage D vinden onze leden de opgave der werken,
waarmede in 1907 onze bibliotheek tengevolge van schenking, ruilverkeer of aankoop
is vergroot.
Van ons leesgezelschap behoeft weinig gezegd te worden. Het getal leden te
Utrecht, Amsterdam en Middelburg bleef nagenoeg op dezelfde hoogte en de lijst
der rondgaande tijdschriften wijst eenige vermeerdering aan. Op verzoek van onzen
Penningmeester brachten wij het pensioen onzer bodin, waardoor de rekening van
het leesgezelschap te veel bezwaard werd, op die van het Genootschap over.
Van de werkzaamheden van de door ons benoemde Centrale Commissie voor
de Historisch-Statistische Schetskaarten van Nederland legt het hierachter als Bijlage
E afgedrukte Jaarverslag getuigenis af.
Waar wij in het achter ons liggende jaar met het oog op het te Amsterdam
de

gehouden 5 Nederlandsch Philologen-congres geen Algemeene Vergadering der
leden van het Genootschap uitgeschreven
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hebben, bestaat bij ons het voornemen dit tegen de Paaschdagen van 1908 wel te
doen. Reeds verklaarden zich de heeren Dr. H.T. Colenbrander en Mr. J.G.C.
Joosting bereid in die bijeenkomst als sprekers op te treden.
Uit den aard der zaak eischten in onze maandelijksche vergaderingen de uitgaven
van het Genootschap het leeuwendeel van onzen tijd en onze zorgen voor zich op.
Gelukkig behoeven wij ditmaal niet in den klaagtoon te vervallen, zooals tevoren
wel eens niet kon uitblijven. Veel wat lang op zich had laten wachten konden wij in
het licht zenden; van wat reeds geruimen tijd in voorbereiding was konden wij veel
ter perse leggen en ook aan nieuw aanbod ontbrak het niet, al konden wij niet alles
aanvaarden.
Evenals het vorige jaar konden wij behalve de Bijdragen en Mededeelingen aan
onze leden twee uitgaven doen toekomen en wel het Diarium van Arend van Buchell,
door de heeren Dr. G. Brom en Dr. L.A. van Langeraad bewerkt, en de Journalen
van de admiralen Van Wassenaer-Obdam en De Ruyter gedurende hunne
scheepstochten in de Deensche wateren (1658-1660), door den Archief-secretaris
aan het deensche Rijksarchief, den heer G.L. Grove, voor ons persklaar gemaakt.
Wie onzer leden de Jaarverslagen van het laatste decennium en vroeger gevolgd
hebben zullen kunnen beseffen met welk een zucht van verlichting het zeer zeker
niet onvoldragen papieren kind, het Diarium, door ons, zijn peters, bij zijn geboorte
werd begroet. Doch waarom nog slechts even aan den klaagprofeet het woord te
geven, waar het past het verleden te vergeten en met fluiten en schalmeien den
jonggeborene in het leven te verwelkomen? Te meer daar in het afgeloopen jaar
een ander lijdensproces tot een gelukkig einde is gekomen. Men zal
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zich herinneren, dat wij reeds sinds jaren doende zijn geweest om Buchelius'
Duitsche reisjournalen in Duitschland te doen uitgeven, zooals wij reeds voor zijn
Fransche en Italiaansche reisboeken in het land, dat hij bereisde, een onderdak
hadden gevonden. Doch wat het naast voor de hand lag liet het langst op zich
wachten. Nog verleden jaar moesten wij berichten, dat het met de levenskansen
van deze uitgave niet gunstig stond. Toch gloorde er nog een straaltje van hoop.
En ziet, het jaar 1907 schijnt in het teeken van Buchelius gestaan te hebben. Nadat
in het laatst van het voorafgaande dienstjaar een aanvrage ingekomen was om het
handschrift weer op te zenden, ontvingen wij reeds in Maart van Dr. H. Keussen te
Keulen bericht, dat de Historischer Verein für den Niederrhein tot den druk van de
journalen in zijn Annalen besloten had, zij het dan ook in een hoogduitsche vertaling.
Tegen dit laatste hebben wij wel eenig bezwaar gehad, maar er was het precedent
van het Parijssche reisverhaal en het journaal van Buchells verblijf aan de Universiteit
te Douay, die eveneens in vertaling waren verschenen. Sedert is inderdaad het
verhaal van de eerste reis afgedrukt, terwijl die van de tweede en de derde voor het
begin van 1908 zijn beloofd. Aan het volhardend pogen van Dr. Keussen, die
onverzwakt vasthield aan zijn eisch, dat de hem door den Verein gedane belofte
zou worden ingelost, komt hier een woord van lof toe. En zoo is thans de
Buchell-periode in de geschiedenis onzer bemoeiingen tot een gelukkig einde
gekomen.
De hoop in het voorgaande Jaarverslag uitgesproken, dat de Journalen van Van
Wassenaer-Obdam en De Ruyter nog vóór de feesthuldiging van den laatste het
licht zouden mogen zien, is inderdaad verwezenlijkt, doch het heeft er wel om
gespannen:
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het heen- en weerzenden der proeven tusschen Kopenhagen en Utrecht was
uitteraard zeer tijdroovend. Op verzoek van den heer Grove deden wij eenige
exemplaren dezer uitgave ter hand stellen aan de leden der deputatie, die de
deensche regeering bij de De Ruyter-viering vertegenwoordigde.
De druk van de Kroniek van het Zwolsche Fraterhuis (officieel heet deze uitgave
Jacobus Trajecti alias de Voecht Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis,
met akten en bescheiden betreffende dit Fraterhuis) kwam ook in het afgeloopen
dienstjaar tot een einde. De uitgever, de heer Dr. M. Schoengen, zal zich wel evenals
wij verheugen, dat deze arbeid van vele jaren ten slotte in behouden haven is
aangeland. Ten einde de verzending onzer uitgaven zooveel mogelijk regelmatig
over onze dienstjaren te verdeelen, brachten wij het statige boekdeel eerst in de
eerste weken van 1908 in handen onzer leden.
Onze pers kreeg op het einde van het jaar druk werk. In Mei verzocht de heer Dr.
N. Japikse om toezending van de Bontemantel-excerpten, vroeger op aanwijzing
van onzen Voorzitter vervaardigd, om daarvan gebruik te kunnen maken voor zijne
uitgave van de Brieven van De Witt, en beloofde hij ons tegen September een
voorraad kopij, geheel persklaar, te zullen zenden, voldoende om met den druk te
kunnen beginnen. Onze voortvarende medewerker, die inmiddels voor onze rekening
nog een aantal brieven van en aan De Witt, die hij voor de aanvulling van Fruins
excerpten meende noodig te hebben, had laten afschrijven, liet ons niet in den steek.
Op den aangekondigden tijd kon dat gedeelte, waarmede Dr. Japikse gereed
gekomen was, ter perse gelegd worden, terwijl hij inmiddels met de bewerking van
de verdere kopij van dit tweede deel der correspondentie van den grooten
raadpensionaris voortgaat.
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Ook over de voortzetting der Van Hardenbroekpublicatie kunnen wij thans heugelijk
nieuws geven. Meldden wij in ons vorig Verslag, dat Dr. A.J. Van der Meulen bezig
was te onderzoeken of het mogelijk zou zijn in den omvangrijken tekst besnoeiingen
aan te brengen, reeds in het begin van het jaar bleek ons, dat de bewerker zijn
poging om te bekorten als uiterst bezwaarlijk, en, indien hij er mee voort wilde gaan,
op den duur te tijdroovend had opgegeven. De uitgever van de twee eerste deelen,
Prof. Krämer, en ook andere bevoegde beoordeelaars bleken met deze zienswijze
geheel in te stemmen. Slechts wat zuivere herhaling van vroegere mededeelingen
van Van Hardenbroek is zal voortaan worden weggelaten. De heer Van der Meulen,
die inmiddels een aanzienlijk deel van het handschrift persklaar gemaakt had, deelde
ons in den zomer mede, dat met het drukken kon worden begonnen. Sedert is
daarmede geregeld voortgegaan, zoodat wij mogen verwachten dat het derde deel
van deze publicatie in den loop van het jaar onze pers zal verlaten. Een
meeningsverschil tusschen den vroegeren en den huidigen bewerker van de
Gedenkschriften, betreffende de annotatie van het thans in bewerking zijnde deel
in verband met die van de twee vorige, werd tot wederzijdsch genoegen spoedig
opgelost.
In het jaar 1906 hadden wij den bewerker van het Perzisch gezantschapsverbaal
van Cunaeus op zijn verzoek eenig uitstel verleend. Toen evenwel de gestelde
termijn overschreden was, zonder dat wij van deze uitgave hoorden, lieten wij De
Witt en Hardenbroek als zijnde serie-uitgaven, die geen al te lang uitstel konden
lijden, voorgaan. Niet gering was dus onze verlegenheid, toen eenigen tijd later de
heer Hotz zijn handschrift persklaar inzond en, op onze mededeeling dat onze pers
bezet was, berichtte, dat hij
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met Mei 1908 naar het buitenland dacht te vertrekken en er hoogen prijs op stellen
zou, indien de druk van het Verbaal vóór dien datum kon afloopen. Vier werken
tegelijk ter perse - met de Bijdragen en Mededeelingen zou ook eerstdaags begonnen
worden, - het was niet gering, maar onze drukker dorst het aan en zoo besloten wij
over verschillende bezwaren heen te stappen en bij uitzondering den heer Hotz
vergunning te geven toch met den druk van zijn arbeid te doen aanvangen. De
overweging dat, wanneer de bewerker eenmaal buitenslands zich zou gevestigd
hebben, de geregelde correctie der proeven op onoverkomelijke bezwaren zou
afstuiten en de uitgave misschien wel voor altijd van de baan zou geschoven worden,
deden ons tot deze concessie overgaan. De heer Hotz is met ons te rade geworden
ter opheldering van het reisverhaal een kaart van de gevolgde route, een plan van
de bouwvallen van Persepolis en een gezicht daarop, ontleend aan Valentijn, in zijn
publicatie op te nemen en wij hebben in zijn voorstel toegestemd, daarbij echter
uitgaande van het beginsel, dat in onze werken slechts toelichtende, geen
versierende illustraties mogen worden opgenomen. Wij koesteren de hoop, dat de
druk van tekst en inleiding van het Verbaal vóór den fatalen termijn zal zijn
afgeloopen.
Te meer was de beslissing op het verzoek van den heer Hotz ons bezwaarlijk,
waar wij eenige maanden tevoren de heeren Brugmans en Feith hadden moeten
teleurstellen, toen zij ons het heugelijk nieuws kwamen brengen, dat een deel van
de Kroniek van Abel Eppens persklaar gereed lag. Zij waren wel zoo welwillend
toen de voorkeur te billijken, die wij aan de heeren Japikse en van der Meulen als
bewerkers van vervolg-uitgaven hadden gegeven. Wij doen thans een beroep op
diezelfde welwillendheid van hunne
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zijde, nu wij om geheel bizondere redenen den heer Hotz lieten voorgaan. Te veel
werk tegelijk op de pers levert voor den drukker en evenzeer voor ons niet geringe
bezwaren op. Hadden wij dan ook niet gemeend, dat in de gegeven omstandigheden
uitstel van den druk van het Verbaal van Cunaeus hoogst waarschijnlijk tot afstel
zoude leiden, dan zouden wij zeer zeker niet tot het ter perse leggen dezer uitgave
hebben besloten maar tot den heer Hotz het verzoek hebben gericht om te willen
wachten tot onze pers weer vrij was. Zoodra evenwel de Bijdragen en Mededeelingen
afgedrukt zullen zijn, hopen wij de heeren Brugmans en Feith in de gelegenheid te
stellen hun arbeid het licht te doen zien.
De eenige teleurstelling, die wij in het afgeloopen jaar met betrekking tot onze
uitgaven te boeken hadden, leverde het Register op het Charterboek van Van Mieris
op. Wij deelden reeds mede, dat wij bij wijze van proef een half vel zouden laten
zetten ten einde ons een eigen meening te kunnen vormen aangaande het minder
gunstig oordeel, dat de bewerker zelve ook na herziening van zijn arbeid daaromtrent
meende te moeten uitspreken. Tot ons leedwezen moeten wij constateeren, dat
deze proef ongunstig is uitgevallen. Zonder algeheele omwerking - en daartoe bleek
op het oogenblik niemand geschikt en bereid - durfden wij de verantwoordelijkheid
voor deze uitgave niet te dragen. Na rijp beraad besloten wij in overweging te geven
de fiches, waarvan de eigendom bij de Historische Commissie van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde bleek te berusten, aan het Algemeen Rijksarchief
in bruikleen aan te bieden. Toen de Algemeene Rijksarchivaris niet bereid bleek dit
aanbod op de gestelde voorwaarden te aanvaarden, zonden wij ze weer aan
Letterkunde terug. Wij hopen van ganscher harte, dat zich nog eens
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de gelegenheid zal voordoen om de uitgave van dit nuttige materiaal, aan welks
ordening wij niet geringe kosten hebben besteed, weder op te vatten.
Na onze mededeeling in het vorige Verslag vernamen wij niets omtrent de in het
uitzicht gestelde uitgave van de Brieven van den Pruisischen gezant Thulemeyer.
Daar onze pers zoozeer bezet was, hebben wij bij Dr. Colenbrander nog niet
aangedrongen op de inlevering van dezen arbeid; wij koesteren echter de hoop
dien in den loop van het aanstaande najaar te mogen ontvangen, opdat met den
druk een aanvang kan worden gemaakt, zoodra de thans ter perse zijnde deelen
van de Brieven van De Witt en de Gedenkschriften van Van Hardenbroek zullen
zijn voltooid.
Het naamregister op de Brieven van de gebroeders Van der Goes is nog steeds
niet gereed, zoodat de verzending van het reeds sinds jaren gereed liggende tweede
deel dier brieven nog niet heeft kunnen plaats vinden. Intusschen schijnt het werk
thans zijn einde te naderen, doch nu doet zich een nieuwe moeilijkheid voor. De
oplage van dit deel is indertijd berekend op een heel wat kleiner getal leden, dan
wij thans het voorrecht hebben de onze te noemen, en op een ruilverkeer, dat zich
sedert belangrijk heeft uitgebreid. Wij zoeken thans naar een oplossing van de
ongelegenheid, waarin de groote vertraging, die deze uitgave heeft gevonden, ons
gebracht heeft.
Eenige malen zagen wij ons in de noodzakelijkheid geplaatst ons ter uitgave
aangeboden documenten te weigeren. Een collectie specimina van afschriften naar
bescheiden betreffende de familie Ripperbant, ons ter beoordeeling toegezonden,
bleek van te speciaal genealogischen aard om in onze werken een plaats te vinden.
Meer aarzelend waren wij in ons oordeel over een verzameling excerpten uit oude
nummers van de
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Opregte Haarlemsche Courant uit den tijd van De Ruyter en allerlei mededeelingen
omtrent de faits et gestes van den grooten admiraal bevattende. Op het eerste
gezicht scheen ons deze verzameling een niet onaardig licht te zullen werpen op
de waardeering van De Ruyter door zijn tijdgenooten en op den indruk, dien zijn
persoon en zijn daden op het toenmalige publiek hebben gemaakt, maar bij nader
inzien bleek het ons, dat de historische waarde dier journalistieke gegevens toch
niet zeer groot was en eigenlijk nagenoeg alles wat zij leerden ook reeds van elders
bekend was. Een nader rapport van een der onzen gaf den doorslag om den eigenaar
der excerpten den raad te geven zijn zonder twijfel belangrijk materiaal op andere
wijze te verwerken. Wij betreuren het ten zeerste, dat ten gevolge van een
misverstand bij hem de verwachting is opgewekt, dat door ons deze excerpten ter
fine van uitgave waren aanvaard.
Belangrijker scheen ons een verzameling rekeningen betrekking hebbende op
de haringvangst uit de jaren 1575 en 1590-1604, afkomstig uit het handelsarchief
van den delftschen burgemeester N. Az. van Adrichem. De vorm, waarin echter de
meeste dezer rekeningen vervat waren, maakte haar voor uitgave minder geschikt.
De eigenaar dezer afschriften was, zooals hij ons mededeelde, ook in het bezit van
een groot aantal andere rekeningen uit ongeveer denzelfden tijd van koopmansreizen
naar verschillende zeeën, die hij ook in onze Bijdragen en Mededeelingen uitgegeven
wenschte te zien. Ons scheen echter het publiceeren zonder meer van een dergelijke
omvangrijke menigte materiaal voor onze handelsgeschiedenis niet gewenscht en
wij gaven onzen correspondent in overweging al deze onder hem berustende
bescheiden aan een nadere bewerking te onderwerpen. Indien als resultaat daarvan
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een opstel over den nederlandschen handel rond 1600 te voorschijn kwam, zou hij
daarvoor zeker plaats in één onzer historische tijdschriften kunnen vinden; kon hij
evenwel een keurcollectie uit de rekeningen trekken, waaraan een verklarende
inleiding toe te voegen ware, dan wilden wij gaarne daaraan in ons jaarboek
gastvrijheid verleenen.
Mochten wij reeds vroeger van een ongenoemde een aantal aanvullingen op het
Register op de Journalen van Constantijn Huygens ontvangen - wij spraken er in
het voorgaande Jaarverslag van - ook thans gewerd ons een collectie addenda et
corrigenda. De heer Dr. G.J. Boekenoogen, die ze ons deed toekomen, had echter
slechts één letter van het Register aan kritiek onderworpen, zoodat wij evenmin als
het vorige jaar aanleiding vonden een verbeterblad op dat Register uit te geven.
ste

Onze 1 Secretaris deelde ons verder in den loop van het jaar mede, dat hij als
Rijksarchivaris een begin wenschte te doen maken met het afschrijven van een
veertigtal nog onuitgegeven rekeningen van het bisdom Utrecht, die hij te gelegener
tijd evenals de overige door de zorgen van ons Genootschap wilde doen uitgeven.
De Bijdragen en Mededeelingen, waarop dit Verslag een inleiding vormt, worden
geheel ingenomen door Zweedsche Archivalia, in het laatst van 1906 door onzen
Voorzitter te Stockholm verzameld. Dat dit geschieden zou was reeds voorlang
afgesproken, we moesten dus eenige ons later aangeboden bijdragen tot het
volgende jaar laten liggen. De hierachter afgedrukte Archivalia bestaan in de eerste
plaats uit de brieven, door Samuel Blommaert aan den zweedschen Rijkskanselier
Axel Oxenstierna geschreven in de jaren 1635-1641. Zij bevatten hoofdzakelijk
mededeelingen over de stichting der kolonie Nieuw-
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Zweden, waaraan Nederlanders een zoo groot aandeel hebben genomen, maar
geven tevens merkwaardige berichten omtrent de handelsgeschiedenis van dezen
tijd in het algemeen. Daar Blommaert bewindhebber van de Westindische Compagnie
was, vindt men in zijn brieven ook allerlei gegevens, belangrijk voor de geschiedenis
van dit handelslichaam. Daarop volgen een groot aantal brieven van Louis de Geer
uit de jaren 1618-1652, gericht aan Axel Oxenstierna, aan Johan Kasimir (den
zwager van Gustaaf Adolf) en zijn zoon Karel Gustaaf, aan Johan Axelsson
Oxenstierna, aan Jacob de la Gardie en aan andere zweedsche
hoogwaardigheidsbekleeders. De inhoud dezer brieven levert nieuwe bijdragen voor
de kennis van het bedrijf van dezen merkwaardigen industrieel, koopman en bankier;
zeer vele brieven handelen ook over de uitrusting der hulpvloot, die de Geer in 1644
ten behoeve van Zweden in Holland bijeenbracht, en over de krijgsgebeurtenissen
van dit jaar. De brieven van Louis de Geer aan Axel Oxenstierna zijn in 1906 reeds
uitgegeven in het elfde deel der tweede serie van Rikskansleren Axel Oxenstiernas
Scrifter och Brevvexling. Onze Voorzitter achtte het echter gewenscht om ook de
brieven aan Axel Oxenstierna in deze publicatie op te nemen en mocht daartoe de
toestemming verwerven van de commissie, die in Zweden het toezicht houdt op de
publicatie der voornaamste stukken uit het Oxenstierna-archief. Behalve enkele
kleinere stukken heeft hij ten slotte in dit deel der Bijdragen en Mededeelingen ook
een excerpt gepubliceerd uit het journaal van den zweedschen geleerde Bengt
Ferrner, die in 1758 en 1759 een bezoek bracht aan ons land, geruimen tijd vertoefde
te Amsterdam, Leiden en Utrecht en vooral omtrent de in de beide laatste steden
gevestigde hoogescholen allerlei wetenswaardigheden mededeelt.
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Ten slotte wenschen wij nog een gewichtige zaak aan te roeren. Eenige malen in
het dienstjaar, dat achter ons ligt, kwamen ons klachten ter oore, dat het
Genootschap hen, die hun tijd en moeite in dienst ervan stellen door de zorg voor
een uitgave op zich te nemen, niet anders dan door het afstaan van
present-exemplaren beloont. Deze opmerkingen zijn bij ons niet onopgemerkt
voorbijgegaan. Wij kunnen ons in beginsel zeer goed vereenigen met de opvatting,
dat iedere werkman, ook de wetenschappelijke, zijn loon waard is. Wij hebben het
dringende van een oplossing van de gestelde vraag te duidelijker ingezien, daar wij
toch immer, al is onze wederzijdsche verhouding ook nog zoo aangenaam, de
mededinging te duchten hebben van de Commissie van Advies voor 's Rijks
Geschiedkundige Publicatiën, onze ‘jongere zuster’, die, uit ruimer kas puttende,
haar mede-arbeiders wèl honorarium kan aanbieden. Aan den anderen kant wilden
wij, waar er zulke groote geldelijke belangen bij betrokken zullen zijn, niet zonder
rijpe overweging van het voor en tegen een besluit in deze gewichtige
aangelegenheid nemen. De zaak is bij ons in studie en wij hopen het volgende jaar
meer hieromtrent te kunnen mededeelen.

Het Bestuur van het Historisch Genootschap,
G.W. KERNKAMP,
Voorzitter.
W.A.F. BANNIER,
de

2

Secretaris.
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Bijlage C.
Overzicht van den staat der kas van het genootschap.
Rekening van het kapitaal. 1907.
ONTVANGSTEN.

UITGAVEN.

Saldo 1906

f 27052.70

Nihil

f-

Aangekochte
effecten

f 4153.75

Saldo 1907

f 31206.45

_____

_____

f 31206.45

f 31206.45

Rekening van het genootschap. 1907.
ONTVANGSTEN.

UITGAVEN.

Saldo 1906

f 5094.84

Drukkosten

f 2199.10

Rente van het
kapitaal

f 1417.19

Papier

f 891.25

Contributiën

f 4550. -

Schrijfloon

f 324.45

Verkoop Werken

f 173.74

Overname boeken
Leesgezelschap

f 127.85

Boeken

f 145.98

Contributiën aan
Genootschappen

f 21.95

Bindwerk

f 111.95

Premiën van
brandverzekering

f 51.10

Pensioen bodin

f 50.20

Bode

f 40.15

Administratieve
uitgaven

f 330.58

Amanuenses

f 212.70

Historische kaarten

f 8. -

5

5

Contributie
f 25. Historische kaarten

5

5

Aangekochte effecten f 4153.75
Saldo 1907

f 2591.80

_____

_____

f 11260.78

f 11260.78
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Rekening van het leesgezelschap. 1907.
ONTVANGSTEN.

UITGAVEN.

Saldo 1906

f 352.72

Aankoop boeken

f 255.70

Contributiën

f 224. -

Bode

f 54.50

Verkoop boeken

f 127.85

Administrtiekosten

f 24.90

Saldo 1907

f 369.47

_____

_____

f 704.57

f 704.57
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Bijlage D.
Lijst der van Januari 1907 tot Januari 1908 door schenking, ruiling
en aankoop voor het genootschap verkregen werken.
I. Ten geschenke ontvangen.
A. Van de schrijvers.
H.J. A l l a r d , Jhr. Arent toe Boecop, S.J. 1586-1622. II. (Overdr. uit: Het
Jaarboekje van Alberdingk Thijm. 1907.)
- Joachim George le Sage ten Broek. II. Vader van de Katholieke pers. (Overdr.
uit: Studiën. LXVII.)
- Op den Dordschen Doelen. (Overdr. uit: Studiën. LXVIII.)
N.P. v a n d e n B e r g , Munt-, crediet- en bankwezen, handel en scheepvaart
in Nederlandsch-Indië.
G. B r o m , Verslag omtrent het in 1904 en 1905 ingesteld onderzoek in
archieven en bibliotheken van Italië naar bescheiden, betrekking hebbende op
de Nederlandsche geschiedenis.
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C.W. B r u i n v i s , Het klooster ‘De Blinken’ te Heilo. (Overdr. uit: Bijdr. v.d.
gesch. v.h. Bisdom Haarlem.)
- Alkmaarsche Begrafenispenningen. (Overdr. uit: Tijdschr. v.h. Kon. Ned. Gen.
v. Munt- en Penningkunde.)
- Het geslacht Steenhuysen te Alkmaar.
- Het geslacht Van Veen, inzonderheid te Alkmaar.
- Waar stond te Alkmaar het Minderbroedersklooster?
- Bouwstoffen voor de genealogie van Camay. (Overdr. uit: Bijdr. v.d. gesch.
v.h. Bisdom Haarlem.)
W.E. v a n D a m v a n I s s e l t , De klachten, tusschen 1672 en 1675
ingebracht tegen Jacob van Dam, consul te Smirna (1668-1688).
- Eenige lotgevallen van Jacob van Dam, consul te Smirna van 1668-1688.
P. D i e l e m a n , Een belangrijke bladzijde in de geschiedenis van het
Zeeuwsche Dijkrecht.
de

H.C. D i f e r e e , De geschiedenis van den Nederlandschen handel. 2 stuk.
P.K. D o m m i s s e , Michiel Adriaansz. de Ruyter en zijn naaste familie.
G. G a l l a n d , Was eine Brandenburgische Kurfürstin an Schmuck,
Gerätschaften u. dgl. besass. (Overdr. uit: Archiv der Brandenburgia. I (1894).)
- Aeltere Oranienstatuen in der Mark. (Overdr. uit hetzelfde tijdschrift. 1907.)
H.E. v a n G e l d e r , De ‘Draperye’ van den Haag. (Overdr. uit: Bijdr. en Meded.
van ‘Die Haghe’. 1907.)
P.J.M. v a n G i l s , Eenige opmerkingen over de middeleeuwsche boekenlijst
der Abdij Rolduc.
J.J. G r a a f , De ‘Vergaderinghe der Maechden van den Hoeck’. (Overdr. uit:
Bijdr. voor de gesch. v.h. Bisdom Haarlem. XXXI.)
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XLII
H.D. G u y o t , Un épisode de la révocation de l'édit de Nantes.
A.J.J.Ph. H a a s , Beschrijving der prenten van de historische verzameling der
Schutterij, te Amsterdam.
A. H o t z , Cornelis Cornelisz. Roobacker's Scheepsjournaal Gamron-Basra
(1645); de eerste reis der Nederlanders door de Perzische Golf. (Overdr. uit:
de

Tijdschr. v.h. Kon. Ned. Aardrijksk. Genootsch. 2 Ser. XXIV, afl. 3.)
P.H. v a n d e r K e m p , Herinneringen van een Nederlandsch genie-officier
over Antwerpen en zijn citadel in de jaren der Belgische omwenteling. (Overdr.
uit De Milit. Spectator. 1907.)
- Bijdrage tot den staat der kennis van het Maleisch in Nederland tijdens het
herstel onzer onafhankelijkheid. (Overdr. uit: De Ind. Gids. Sept. 1907.)
E.C. v a n L e e r s u m , F.M.G. d e F e i f f e r en P.C. M o l h u y s e n , Catalogus
van de geschiedkundige tentoonstelling van natuur- en geneeskunde te Leiden
te houden, 27 Maart-10 April 1907.
J.C. v a n d e r L o o s , Geschiedenis van Amstelland tot het jaar 1300.
M.G.A. d e M a n , Draagteeken van de voormalige schutterij van de Edele
Cruys- of Voetboge te Goes. (Overdr. uit: Tijdschr. v.h. Kon. Ned. Gen. v.
Munten Penningkunde. XV. 1907.)
- Geboortepenning van Daniël de Vagher. (Overdr. uit: Tijdschr. v.h. Kon. Ned.
Gen. v. Munten Penningk. XV. 1907).
L.J. M o l , Geologische beschouwingen in verband met Landbouw en
Polderwezen.
O. N a c h o d , Japan. (Overdr. uit: Jahresber. d. Geschichtswissensch. 1905.)
Z. N a g y , A Németalföldi irodalom története. (Schets van de geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde.)
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J.A.F. O r b a a n , Verslagen omtrent het in 1904 en 1905 ingestelde onderzoek
in archieven en bibliotheken van Rome naar bescheiden, betrekking hebbende
op Nederlandsche kunstenaars en geleerden.
A. S a r a t h K u m a r G h o s h , Duizend en een Indische Nachten. Ingeleid
en toegelicht door H.C. D i f e r e e .
J.C. v a n S l e e , Geschiedenis der Athenaeum-Bibliotheek te Deventer.
(Overdr. uit: Tijdschr. v. Boeken Bibliotheekwezen. 1907.)
T a h c i n -U d d i n , De Avonturen van Kamaroup. Ingeleid en toegelicht door
H.C. D i f e r e e .
P.M.H. W e l k e r , Ein deutsches Bürgergeschlecht im Laufe von sieben
Jahrhunderten. Urkunden und Aufstellungen zur Genealogie und Geschichte
der Familie Welcker.
- Een oud Bergsch geslacht. Oorkonden en stamtafels betreffende de familie
Augustijn.
H.M. W e r n e r , Geldersche kasteelen. Afl. 14-19.
E. W i e r s u m , Bijdrage tot de oudste geschiedenis van den polder Walcheren.
(Overdr. uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootsch. der Wetensch.
1907.)
W.E.A. W ü p p e r m a n n , Nederland voor honderd jaren. (Eigen Haard 9, 16,
23 Febr., 4, 11, 18 Mei, 29 Juni, 6 Juli, 7, 14, 21 Sept., 16, 23, 30 Nov. 1907.)

B. Van of door Departementen van algemeen bestuur, Genootschappen,
Maatschappijen enz.
Van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken.
Rapport van de Commissie tot onderzoek der grootburgerrechten van Kampen.
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E.G. L a g e m a n s et J.B. B r e u k e l m a n , Recueil des Traités et Conventions,
conclus par le Royaume des Pays-Bas. XVI, 1.
Van den Directeur van het Krijgsgeschiedkundig Archief van
d e n G e n e r a l e n S t a f t e 's-G r a v e n h a g e .
Nasporingen en studiën op het gebied der Nederlandsche Krijgsgeschiedenis.
Twaalfde Jaarverslag.
V a n d e C o m m i s s i e v a n a d v i e s v o o r 's R i j k s g e s c h i e d k u n d i g e
publicatiën.
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840,
uitgegeven door H.T. C o l e n b r a n d e r . III. Uitvoerend Bewind. Engelsch-Russische
inval. Amiens. (1792-1802.) 2 stukken.
V a n h e t R i j k s -a r c h i e f i n D r e n t e t e A s s e n .
J.G.C. J o o s t i n g , De archieven der besturen in Drente van het Ned. Herv.
Kerkgenootschap.
- De archieven van de Schultengerechten in Drente.
Van Gedeputeerde Staten van Zeeland te Middelburg.
Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. II, 1, 2.
Van het Stedelijk Museum te Alkmaar.
ste

XXXII

Verslag over 1906.

Van de Vereeniging ‘Amstelodamum’ te Amsterdam.
Vijfde Jaarboek.
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XLV
V a n d e C o m m i s s i e v a n b e h e e r e n t o e z i c h t o v e r ‘E d a m ' s
M u s e u m ’.
Verslag over 1906.
V a n h e t I n d i s c h G e n o o t s c h a p t e 's-G r a v e n h a g e .
Verslagen der Vergaderingen van 15 Jan., 12 Febr., 22 Mei, 22 Oct., 27 Nov. 1907.
Van Dijkgraaf en Hoogheemraden van den Lekdijk
benedendams en van den IJsseldam te Utrecht.
F.A.R.A. v a n I t t e r s u m , De Lekdijk benedendams en de IJsseldam. III.
(1795-1905.)
V a n d e R e d a c t i e v a n ‘D e K a t h o l i e k ’ t e U t r e c h t .
De Katholiek. Jaarg. 1907. Deel 131-132.
Van het Bestuur van het Historisch Genootschap te Utrecht.
Bijdragen en Mededeelingen. XXVIII.
Diarium van A r e n d v a n B u c h e l l , uitgegeven door G. B r o m en L.A. v a n
Langeraad.
Journalen van de Admiralen V a n W a s s e n a e r -O b d a m (1658/59) en D e
R u y t e r (1659/60), uitgegeven door G.L. G r o v e .
Van de Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding der
Z a a n l a n d s c h e O u d h e i d k u n d i g e V e r z a m e l i n g ‘J b . H o n i g J s z .
J r .’ t e Z a a n d i j k .
de

15

Verslag, over 1905-1906.
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Van den Verband deutscher Historiker te Keulen.
Bericht über die neunte Versammlung deutscher Historiker zu Stuttgart 17-21 April
1906.
Van den Verein für die Geschichte Leipzigs te Leipzig.
C.F.E. M a n g n e r , Leipziger Winkelschulen.
Van den Eersten Minister der Kaapkolonie.
J.F. v a n O o r d t , The origin of the Bantu.
Van de Smithsonian Institution te Washington.
th

24 Annual Report of the Bureau of American Ethnology. 1902-1903.
Bulletin 30, Part I. A-M.
V a n d e n h e e r J.R. P l a n t e n t e N e w -Y o r k .
The Annals of the American Academy of political and social Science. XXVIII, 2, 3;
XXIX, 1-3 met Suppl.; XXX, 1, 2 met Suppl.
Gedenkboek van het vijftigjarig Jubileum der Christelijke Gereformeerde Kerk
A.D. 1857-1907.
Year Book of the (Collegiate) Reformed Protestant Dutch Church of the city of
New-York. V, 3 1907.

II. Door ruiling met andere genootschappen verkregen.
A l t e n b u r g . Geschichts- und Altertumsforschende Gesellschaft des Osterlandes.
Mitteilungen. XI, 4.
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A m s t e r d a m . Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Jaarboek. 1906.
Afd. Letterkunde. Verhandelingen. Nieuwe Reeks. VII; VIII, 3, 4; IX, 1.
de

- Verslagen en Mededeelingen. 4 reeks. VIII, 2, 3; IX, 1.
- Poemata (Leg. Hoeufft). Rufius Crispinus. Accedunt sex poemata laudata.
Afd. Natuurkunde. Verhandelingen. Eerste Sectie. IX, 4.
- Verhandelingen. Tweede Sectie. XIII, 1-6; XIV, 1.
- Verslagen. XV, 1, 2.
A m s t e r d a m . Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.
Jaarverslag uitgebracht in 1907.
A n t w e r p e n . Académie royale d'Archéologie de Belgique.
Bulletin. 1906, 4, 5; 1907, 1, 2.
A r n h e m . Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis,
oudheidkunde en recht.
Bijdragen en Mededeelingen. X.
Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap
de

Zutphen. Uitg. d.J.J.S. Baron S l o e t en J.S. v a n V e e n . 6 stuk.
Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche Leenen, gelegen in Gelderland.
Bijeenverzameld door W.A. B e e l a e r t s v a n B l o k l a n d .
A u g s b u r g . Historischer Verein für Schwaben und Neuburg.
Zeitschrift XXXIII.
Historische kaart: Die Herrschaftsgebiete im heu-
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tigen Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg, nach dem Stand um Mitte 1801.
B a t a v i a . Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. XLIX, 1-6; L, 1.
Notulen. XLIV (1906), 2-4; XLV (1907), 1.
Verhandelingen. LVI, 5.
Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indië voor oudheidkundig
onderzoek op Java en Madoera. 1905-6.
Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia. Anno 1678. Uitgeg. d.F. d e H a a n .
B a z e l . Historische und antiquarische Gesellschaft.
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. VI, 2; VII, 1.
B o n n . Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande. Jahrbücher. Heft 114, 115.
B o n n . Historischer Verein für den Niederrhein. Annalen. LXXXII, LXXXIII,
LXXXIV.
B r u s s e l . Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de
Belgique.
Annuaire. 1907.
Bulletin de la Classe des Lettres et de la Classe des Beaux arts. 1906, 9-12; 1907,
1-5.
Bulletin de la Commission royale d'Histoire de Belgique. LXXV, 3, 4; LXXVI, 1, 2.
Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archéologie. XLIV, 11, 12; XLV, 1-8.
Biographie nationale. XIX, 1.
B r u s s e l . Société d'Archéologie de Bruxelles.
Annuaire. XVIII. 1907.
Annales. XX, 3, 4; XXI, 1, 2.
B r u s s e l . De Bollandisten.
Analecta Bollandiana. XXVI, 1-3.
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XLIX
D a n z i g . Westpreussischer Geschichtsverein.
Zeitschrift. XLIX.
Mittheilungen. VI, 1-4.
D u s s e l d o r p . Düsseldorfer Geschichtsverein.
Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. XX, XXI.
E l b e r f e l d . Bergischer Geschichtsverein.
Zeitschrift. XL. 1907.
E m d e n . Gesellschaft für bildende Künste.
Jahrbuch. XVI, 1, 2.
E s s e n . Historischer Verein für Stadt und Stift Essen.
Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen. XXVIII, XXIX.
F r a n k f o r t a/d. M. Verein für Geschichte und Alterthumskunde.
e

Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. 3 Folge. IX.
Mitteilungen über römische Funde in Haddernheim. IV.
G e n è v e . Société d'Histoire et d'Archéologie. Bulletin. III, 1.
G e n t . Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde.
Jaarboek. 1907.
Verslagen en Mededeelingen. 1906, Dec.; 1907, Jan.-Nov.
A. d e C o c k en I. T e i r l i n c k , Kinderspel en kinderlust in Zuid-Nederland. VII.
Kinderspelen uit Vlaamsch België verzameld door den Westvlaamschen
Onderwijzersbond. II. Spelen zonder zang.
T h . C o o p m a n en J. B r o e c k a e r t , Bibliographie van den Vlaamschen
Taalstrijd. III. 1853-1860.
J e h a n F r o i s s a r t 's Cronyke van Vlaenderen getranslateert uuten franssoyse
in duytscher tale
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L
bij G. P o t t e r v a n d e r L o o , uitgegeven en toegelicht door N a p . d e P a u w .
II, 3.
Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raad van Vlaanderen in
e

de XIV eeuw. Uitg. d. N a p . d e P a u w . II.
Leven en Werken der Zuidnederlandsche schrijvers. III.
M. B r a n t s , De Hervorming van het middelbaar onderwijs.
K. v a n A c k e r , Overzicht der Staatsinstellingen van België.
A.J.J. V a n d e v e l d e , Over melk en melkvervalsching.
G. S e g e r s , Onze taal in het Middelbaar Onderwijs.
Programma der wedstrijden.
G e n t . Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde.
Handelingen. VI, 2; VII, 1, 2; VIII, 1, 2.
de

de

Bulletijn. 14 jaar, 6-9; 15 jaar, 1-6.
G i e s s e n . Oberhessischer Geschichtsverein.
Mitteilungen. Neue Folge. XV.
G ö r l i t z . Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.
Neues Lausitzisches Magazin. LXXXIII.
Codex diplomaticus Lusatiae superioris. III, 3.
G r a z . Historischer Verein für Steiermark.
Beiträge zur Erforschung steirischer Geschichte. XXXV.
Zeitschrift. IV, 1-4.
's-G r a v e n h a g e . Vereeniging Die Haghe.
Bijdragen en Mededeelingen. 1907.
Jaarverslag over 1906.
's-G r a v e n h a g e . Koninklijk Instituut voor de Taal-Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indië.
Bijdragen. Zevende volgreeks. III.
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G r e i f s w a l d . Rügisch-Pommerscher Geschichtsverein.
Pommersche Jahrbücher. VIII.
H a n n o v e r . Historischer Verein für Niedersachsen.
Zeitschrift. 1907, 1-4.
's-H e r t o g e n b o s c h . Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
in Noord-Brabant.
J. M o s m a n s en A l p h . G.J. M o s m a n s , Oude Namen van huizen en straten
te 's-Hertogenbosch.
J e n a . Verein für thüringische Geschichte und Altertumskunde.
Zeitschrift. Neue Folge. XVIII, 1, 2.
K a r l s r u h e . Badische Historische Kommission.
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Neue Folge. XXII, 1-4.
Neujahrsblätter. Neue Folge. 10: E. G o t h e i n , Der Breisgau unter Maria Theresia
und Joseph II.
K a s s e l . Verein für hessische Geschichte und Landeskunde.
Zeitschrift. Neue Folge. XXX, 1, 2.
K e u l e n . Redactie van de Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst.
Zeitschrift. XXV, 3, 4; XXVI, 1, 2.
Korrespondenzblatt. XXV, 11, 12; XXVI, 1-10.
K i e l . Gesellschaft für schleswig-holstein-lauenburgische Geschichte.
Zeitschrift. XXXVII.
K o n i n g s b e r g e n . Redactie van de Altpreussische Monatschrift.
Altpreussische Monatschrift. Neue Folge. XLIV, 1-4.
K o r t r i j k . Geschied- en oudheidkundige Kring.
Bulletijn. IV, 2-5.
L a u s a n n e . Société d'histoire de la Suisse romande.
e

Mémoires et documents. 2 Série. VI.
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L e e u w a r d e n . Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
ste

78 Verslag over 1905-1906.
L e i d e n . Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Handelingen en Mededeelingen. 1906-1907.
Levensberichten. 1906-1907.
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. XXVI, 1, 2. Register op Deel
I-XXV.
L e i p z i g . Königlich-sächsische Gesellschaft der Wissenschaften.
Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse. XXIII, 3; XXV, 2, 4, 5.
Berichte über die Verhandlungen d. Philol.-hist. Klasse. LVIII. 1906, 3-5.
L e m b e r g . Redactie van Kwartalnik Historyczny.
Kwartalnik Historyczny. Rocznik XXI. 1907, 1, 4.
L e u v e n . Redactie der Analectes pour servir à l'Histoire ecclésiastique de la
Belgique.
e

Analectes. 3 Série. II, 3, 4.
L e u v e n . Redactie der Revue d'Histoire ecclésiastique.
Revue. VIII, 1-4.
L o n d e n . Redactie van de English historical Review.
o

English historical Review. N 85-88.
L ü b e c k . Verein für lübeckische Geschichte und Alterthumskunde.
Zeitschrift. IX, 1.
Mittheilungen. XII, 2.
L u i k . Institut archéologique liégeois.
Bulletin. XXXVI, 1, 2.
L u x e m b u r g . Institut grand-ducal de Luxembourg. Section historique.
Publications. LIII.
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M a a s t r i c h t . Geschied- en oudheidkundig Genootschap in het Hertogdom Limburg.
Publications. XLII. 1906.
M a d r i d . Real Academia de la Historia.
Boletin. L, 1-6; LI, 1-5.
M a r e d s o u s . Abbaye de Maredsous.
Revue bénédictine. XXIV, 1-3.
M e c h e l e n . Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines.
Bulletin. XVI, 1, 2.
M e i s s e n . Verein für Geschichte der Stadt Meissen.
Mitteilungen. VII, 2.
M i d d e l b u r g . Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Archief. 1906, 1907.
Verslag over 1893-1902, benevens Naamlijst van Directeuren en Leden.
M.G.A. d e M a n , Catalogus der numismatische verzameling.
M u n c h e n . Königlich-bayerische Akademie der Wissenschaften.
Sitzungsberichte der philos.-philol. u. der histor. Klasse. 1906, 3; 1907, 1, 2.
Abhandlungen der historischen Klasse. XXIV, 2.
M u n c h e n . Redaction des Historischen Jahrbuches der Görres-Gesellschaft.
Historisches Jahrbuch. XXVIII, 1, 2, 4.
M u n s t e r . Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens.
Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. LXIV, 1.
Register zu I-L. 7.
N e u r e n b e r g . Germanisches Museum.
Anzeiger. 1906, 1-4.
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O s n a b r ü c k . Verein für Geschichte und Landeskunde Osnabrücks.
Mitteilungen. XXXI. 1906.
P o r t o . Redactie van Portugalia.
Portugalia. II, 3.
P o s e n . Historische Gesellschaft für die Provinz Posen.
Zeitschrift. XXI, 1, 2.
Historische Monatsblätter. VII, 1-12.
R e g e n s b u r g . Historischer Verein von Oberpfalz und Regenshurg.
Verhandlungen. LVII.
R i j s e l . Redactie der Annales de l'Est et du Nord. Annales. III, 1, 2.
R o e r m o n d . Limburg. Provinciaal Genootschap voor geschiedkundige
Wetenschappen, Taal en Kunst.
Limburg's Jaarboek. XII, 4; XIII, 1-4.
R o m e . Reale Società romana di Storia patria.
Archivio. XXIX, 3, 4; XXX, 1, 2.
R o t t e r d a m . Gemeente-Archief.
Verslag over 1906.
Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. Plattegronden van Rotterdam uit
de

de

de XVI en XVII eeuw.
Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. IV. J.H.W. U n g e r , Regestenlijst
voor Rotterdam en Schieland tot in 1425.
H.C.H. M o q u e t t e , Het Archief van de Weeskamer te Rotterdam.
Verslag over den toestand van het Museum van Oudheden in 1906.
S c h w e r i n . Verein für mecklenbürgische Geschichte und Alterthumskunde.
Jahrbücher und Jahresberichte. LXXII. Register über die Jahrgange 51-60.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

LV
Mecklenburgisches Urkundenbuch. XXII (1391-1395).
S t e t t i n . Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde.
Baltische Studien. Neue Folge. X.
S t .-N i k o l a a s . Oudheidkundige kring van het Land van Waas.
Annalen. XXV.
S t o c k h o l m . Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademie.
Månadsblad. 1903-1905.
Fornvännen, Meddelanden. I. 1906.
S t o c k h o l m . Nordiska Museet.
Fataburen. 1906, 1-4.
S t r a a t s b u r g . Historisch-literarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs in
Elsass-Lotharingen.
Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsass-Lothringens. XXIII.
S t u t t g a r t . Königliche Landesbibliothek.
Wirtembergisches Urkundenbuch. I-IX.
Württembergische Geschichtsquellen. I-VIII.
Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde. 1902; 1903, 1, 2;
1904, 1, 2; 1905, 1, 2; 1906, 1, 2.
Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. XIII (1904), 1-4; XIV
(1905), 1-4; XV (1906), 1-4.
Herzog Karl Eugen von Württemberg und seine Zeit. 1-8.
U p s a l a . Carolina Rediviva. Kongelige Universitets-Bibliothek.
Katalog der Inkunabeln der Kon. Univ.-Bibliothek.
Svenska Landsmal och Svenskt Folklif. 1906, 1-4 (91-94).
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U t r e c h t . Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering. 1906, 1907.
Aanteekeningen van het verhandelde in de Sectievergaderingen. 1906, 1907.
U t r e c h t . Gemeente-Archief.
Verslag van den toestand der Gemeente Utrecht in 1906. I, II.
Verslag over het voorgevallene in de Gemeenteverzamelingen in 1906.
S. M u l l e r F z ., Supplement op den Catalogus van den topographischen Atlas
der stad Utrecht.
U t r e c h t . Redactie van het Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom
Utrecht.
Archief. XXXII, 3; XXXIII, 1, 2.
W e e n e n . Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.
Archiv für österreichische Geschichte. XCV, 1, 2.
W e e n e n . Institut für österreichische Geschichtsforschung.
Mitteilungen. XXVII, 4; XXVIII, 1-4. - Ergänzungsband. VII, 3. - Beiblatt:
Kunstgeschichtl. Anzeigen. III. 1906, 4.
W e r n i g e r o d e . Harz-Verein für Geschichte und Alterthümer.
Zeitschrift. XL, 1, 2.
W i e s b a d e n . Verein für nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung.
Annalen. XXXVI. 1906.
W o l f e n b ü t t e l . Geschichtsverein für das Herzogthum Braunschweig.
Braunschweigisches Magazin. XII. 1906, 1-12.
Jahrbuch. V. 1906.
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W ü r z b u r g . Historischer Verein von Unterfranken und Aschaffenburg.
Archiv. XLVIII.
Jahresbericht. 1905.
A. C h r o u s t , Gneisenau in Würzburg.
Z w o l l e . Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.
ste

Verslagen der Handelingen der 99

Vergadering.

III. Aangekocht.
A. Aankoopen van het genootschap.
Werken van Zuster H a d e w y c h . III. Inleiding, varianten, errata, door J.
V e r c o u l l i e . Jan van Ruysbroek en Blommardinne, door K. R u e l e n s . (Mij.
de

der Vl. Biblioph. 4 Reeks, 14.)
Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Neue Folge. I, II.
Historische Vierteljahrsschrift. Hrsg. von G. S e e l i g e r . IV-V.
Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte. I-XV.
Revue d'Histoire diplomatique. XX, 3; XXI, 1-4.

B. Overgenomen van het leesgezelschap.
Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie. IV, 4; V, 1, 2.
Nederlandsch Archievenblad. XVI. 1907/1908, 1, 2.
e

Bijdragen voor vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. 4 Reeks. VI,
1-4.
de

Bijdragen voor de Geschiedenis van Overijssel. 2 Serie. IV, 4.
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem. XXXI, 1, 2.
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Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. VIII. 1907, 1-6.
Oud-Holland. XXV, 1-4.
Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen. V. 1907, 1-6.
Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde. XXII. 1907, 1-4.
Nieuwe Drentsche Volksalmanak. XXV. 1907.
Groningsche Volksalmanak. 1908.
Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. XXXIII,
1.
Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte. XIX, 2;
XX, 1, 2.
Deutsche Geschichtsblätter. VIII. 1906/1907, 7-12; IX. 1907/1908, 1-3.
Hansische Geschichtsblätter. 1907, 1.
Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. XXVIII. 1905. 2 Thle.
Mittheilungen aus der historischen Litteratur. Red. von F. H i r s c h . XXXV, 1-4.
Historische Vierteljahrsschrift. Hrsg. von G. S e e l i g e r . X. 1907, 1-4. Nachrichten und Notizen. II, 1-3.
Vierteljahrsschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte. V, 1-4.
e

Historische Zeitschrift. 3 Folge. III, 1-3; IV, 1.
e

e

La Révolution française. LII, 1-6 (26 année, 7-12); LIII, 1-6 (27 année, 1-6).
Revue d'histoire moderne. VIII, 3-10; IX, 1, 2.
Revue historique. XCIII-XCV. 1907.
Revue des questions historiques. 1907. 1-4.
Revue belge de numismatique. 1907, 2-4.
The American historical Review. XII, 3, 4; XIII, 1.
The Scottish historical Review. 14-17. Jan.-Oct. 1907.
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Bijlage E.
Jaarverslag van de centrale commissie voor de
historisch-statistische kaarten van Nederland over 1907.
Door den dood van Mr. A. Telting verloor onze Commissie een lid, dat steeds groote
belangstelling toonde in haren arbeid en met hulp van onze Commissie de uitgave
voorbereidde van een ligger voor stadsrechten en voor de moeder- en dochtersteden.
De heer F.A. Hoefer vervaardigde een ligger van plaatsen in de Nederlanden,
de

waar in de 15 eeuw de boekdrukkunst uitgeoefend werd.
Al was ditmaal het aantal liggers gering, die het Centraal-Bureau ontving, de
overigens door de ‘Atlascommissie’ verrichte arbeid was daarentegen zeer
omvangrijk.
Reeds in het Verslag over 1906 werd erop gewezen, dat door de Commissie
nogmaals de hulp was ingeroepen van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche
Zaken, om van elke gemeente in Nederland een kaart te verkrijgen, waarop de
wijkverdeeling voorkomt. Dit beroep werd niet tevergeefs gedaan. Z. Exc. richtte
sten

den 22
April 1907 een schrijven aan Heeren Gedeputeerde Staten der
verschillende provinciën, inhoudende uitnoodiging aan de gemeentebesturen een
kaart van hunne gemeente als boven
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bedoeld in te zenden. De meeste gemeenten voldeden aan dit verzoek door
toezending van eene kaart van hunne gemeente met wijkverdeeling. Zij maakten
hierbij gebruik van een kaart uit J. Kuyper's Gemeente-atlas, van de goedkoope
uitgave van de Topographische en Militaire kaart des Rijks op de schaal van
1:50.000, waarop de betrokken gemeente voorkomt, of zelfs van bepaaldelijk ervoor
geteekende kaarten.
Autoriteiten en gemeentebesturen, niet bekend met het bestaan der
gemeentekaarten van Kuyper en de wijze, waarop zij bladen der goedkoope uitgave
van de Topographische kaarten konden verkrijgen, maakten bezwaar tegen de
kosten, die zij zouden moeten maken voor het vervaardigen van wijkkaarten en
vroegen soms belangrijke prijzen voor deze kaarten. Zelfs landmeters boden hunne
diensten aan. Hierdoor werd veel van het geduld van den secretaris gevergd,
wanneer men bedenkt, dat telkens geantwoord moest worden en meer aan briefport
voor eene gemeente teloor ging dan een kaart van Kuyper (f 0.10) kostte. Dit geduld
wordt nog op de proef gesteld, want niettegenstaande de ontzaglijke stapels brieven
en kaarten, die reeds ontvangen werden, zijn de kaarten van alle gemeenten nog
niet ingekomen en zal nog menig antwoord gegeven moeten worden.
Een tweede punt, waarvan ook reeds sprake was in het vorige Jaarverslag, betreft
de uitgave van een proefatlas om het doel en de inrichting der liggers in breeder
kring bekend te maken. Nadat een keuze van zeer uiteenloopende beschikbare
liggers gedaan was, werd aan eene firma in overleg met den Heer Directeur, thans
Administrateur, der Topographische Inrichting prijsopgave gevraagd voor een
dergelijken atlas. Na ontvangst hiervan werd met het Bestuur van het Historisch
Genootschap onderhandeld over de
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mogelijkheid dezer uitgave. Ofschoon de Commissie de wenschelijkheid ervan
mondeling en schriftelijk uiteenzette, oordeelde het Bestuur van het Genootschap
de kosten niet evenredig aan hetgeen met den proefatlas bereikt zou kunnen worden
en was ten slotte niet te vinden voor het dragen der kosten. Dit besluit is te betreuren,
omdat voor velen steeds noch het doel noch de bewerking der liggers duidelijk is
en het niet aanmoedigend is voor de bewerkers zoo weinig tastbare vruchten van
hun arbeid te zien.
Een ander en grooter plan, dat opgevat werd, heeft alle of liever grooter kans van
slagen, namelijk het voornemen tot het vervaardigen van een definitieven historischen
atlas van Nederland, die later door een statistischen gevolgd zou worden.
De Commissie benoemde uit haar midden de Heeren A.A. Beekman, F.A. Hoefer,
Mr. S. Muller Hz., J.C. Ramaer en Dr. M. Schoengen om het plan voor een
historischen atlas en een programma of lijst van gewenschte kaarten op te maken.
De heer A.A. Beekman werd bereid gevonden de eventueele werkzaamheden, aan
de vervaardiging van die kaarten verbonden, op zich te nemen. Aangezien deze
tijdroovende arbeid niet kosteloos van hem te vergen was, besloot de Commissie
zich tot Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken te wenden, ten einde voor
deze onderneming, die terecht een landsbelang mocht heeten, een rijkssubsidie
aan te vragen. Na herhaalde uitvoerige bespreking en wijziging van het door mr. S.
Muller Hz. ontworpen plan en de opmaking van de lijst der gewenschte kaarten
sten

vroegen en verkregen daarop den 30
October 1907 de Heeren Prof. Dr. P.J.
Blok, F.A. Hoefer en A.A. Beekman een audientie bij Z. Exc. den Minister van
Binnenlandsche Zaken, die zijne inge-
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nomenheid met het plan betuigde, maar verklaarde op de reeds ingediende
begrooting voor 1908 geen gelden meer voor het begin van uitvoering van dit plan
te kunnen brengen. Hij verzocht echter een schriftelijk overzicht der besproken
punten en wenschen, dat Z. Exc. enkele dagen later werd toegezonden en dat als
volgt luidde:
Leiden/Hattem, October 1907.

1 Bijlage.
den

In verband met de particuliere audientie, die Uwe Excellentie den 3 October l.l.
aan de Heeren Prof. Dr. P.J. Blok, F.A. Hoefer en A.A. Beekman, achtereenvolgens
sten

Voorzitter, 1
Secretaris en lid der Centrale Commissie voor de
Historisch-Statistische Schetskaarten van Nederland, verleende, hebben wij de eer
Uwe Excellentie tot toelichting van het toen ter sprake gebrachte onderwerp het
volgende te berichten.
Om blijk te geven van hare werkzaamheden en vooral om meerderen voor haren
arbeid te winnen werd eenigen tijd geleden in de Commissie het denkbeeld geopperd
om een historischen proefatlas uit te geven, waarin verschillende soorten van kaarten,
op het Centraal-Bureau te Hattem aanwezig, zouden opgenomen worden.
Dit denkbeeld heeft de Commissie moeten laten varen wegens de hooge kosten.
De proefatlas toch zou geen afzonderlijk geheel vormen maar meer als reclame in den goeden zin des woords - moeten dienen. Hij zou dus hoofdzakelijk kosteloos
moeten verspreid worden en voor het bestrijden dier uitgaven was geen
wetenschappelijk genootschap te vinden;
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het eene omdat de statuten dit verboden, het andere omdat de kas dit niet toeliet,
enz.
De Commissie heeft toen het denkbeeld overwogen om een voorzoover mogelijk
definitieven wetenschappelijken historisch-statistischen atlas uit te geven, overtuigd
zijnde hiermede onmiddellijk de wetenschap een grooten dienst te bewijzen en voor
dien atlas een uitgever te kunnen vinden zonder verdere uitgaven.
De eenige wetenschappelijke historische atlas van Noord-Nederland toch is die
van Mr. G. Mees Azn., doch deze dagteekent van 1865 en voldoet niet meer aan
de eischen der hedendaagsche wetenschap.
Na 1865 verschenen wel historische schoolatlassen als die van Dr. de Witt
Huberts, H. Hettema Jr., Dr. C. te Lintum, enz., doch deze atlassen, hoe bruikbaar
ook op zichzelf, zijn voor schoolgebruik bestemd en daaraan kunnen niet die hooge
eischen gesteld worden, die de Commissie met haren wetenschappelijken atlas
hoopt te bereiken.
Zoowel in binnen- als buitenland wordt de behoefte aan dien atlas gevoeld. De
Nederlander mist hem, de buitenlander vraagt erom en verneemt met verwondering,
dat hij niet bestaat. Duitschland en Frankrijk zijn ons in dit opzicht ver vooruit.
Een uitgever zou misschien wel te vinden zijn, wanneer de atlas ten minste in
handschrift geheel gereed zou zijn, zonder dat de uitgever ervoor iets zou hebben
te betalen.
De vervaardiging van een dergelijken atlas kan niet door één persoon alleen
geschieden. Onze provinciën, elk met hare eigen historische ontwikkeling, moeten
tot haar recht komen, evenzoo de verschillende onderwerpen; bijna elke kaart zal
dus hooge eischen aan een specialiteit stellen. De Commissie vleit zich in haar
midden en daarbuiten de noodige krachten beschikbaar te hebben en te vinden.
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Eén man is echter noodig, die al die verschillende gegevens van geschiedkundigen
en statistischen aard verwerkt tot kaarten en dien man is de Commissie overtuigd
te bezitten in haar medelid den Heer A.A. Beekman.
In overleg met hem heeft de Commissie een lijst van kaarten ontworpen - in Bijlage
hierachter -, die volgens haar oordeel in dien atlas moeten voorkomen en wel b.v.
kaarten weergevende ons land in zijne hoofdtijdperken - staatkundig, geestelijk,
administratief en rechterlijk - terwijl telkens de netten der verschillende kaarten
moeten overeenkomen met den topographischen toestand der tijden, die zij
weergeven; de koloniën zijn in de kaartenreeks niet vergeten.
Van den Heer Beekman is niet te vergen, dat hij dien tijdroovenden en
inspannenden arbeid kosteloos uitvoere en later het eveneens zeer veel tijd en
arbeid van hem kostende drukken der kaarten om niet bezorge.
Na overleg is de Commissie tot de slotsom gekomen, dat den Heer Beekman
hiervoor f 1000.- per jaar en wel gedurende vier achtereenvolgende jaren zouden
dienen toegelegd te worden.
Daar het nu hier een belang geldt, waarmede niet alleen de geleerde gebaat is,
maar ook menig ingenieur en man der praktijk in het algemeen, en eindelijk niet het
minst het onderwijs op al zijn trappen, aangezien voor het vervolg die atlas den
grondslag zal vormen voor iederen schoolatlas van Nederland, zoo hoopt de
Commissie, dat Uwe Excellentie termen moge vinden haar te willen toezeggen dit
bedrag voor vier achtereenvolgende jaren op de Staatsbegrooting te brengen.
Wij zouden nog verder willen gaan en Uwe Excellentie verzoeken den eersten
termijn alsnog op de
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begrooting voor 1908 te willen brengen, aangezien de heer Beekman met dezen
arbeid dan reeds in 1908 zou kunnen aanvangen, daar hij wellicht anders aan een
ander werk zou moeten beginnen, dat zijne krachten geruimen tijd zou vorderen.
De reden, waarom de Commissie niet eerder dan thans met haar verzoek tot Uwe
Excellentie kwam, is te zoeken in het eerst laat afspringen van het plan van de
uitgave van den proefatlas.

De Centrale Commissie voor de Historisch-Statistische Schetskaarten van Nederland.
(w.g.) P.J. BLOK, Voorzitter.
ste

(w.g.) F.A. HOEFER, 1

Secretaris.

Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, te 's Gravenhage.

Bijlage.
Ontwerp van een Historischen Atlas van Noord-Nederland.
Deel I. De Staatkundige en Kerkelijke Indeelingen.
1. De Romeinsche Tijd ± 100. Nederland volgens de Germania van Tacitus, met
de vindplaatsen van oudheden (Pleyte, Holwerda, Wigersma).
Carton a. De civitates van Germania Inferior met de volksstammen.
Carton b. De wegen en plaatsen der Peutingeriana ± 250.
2. De Frankische Tijd ± 843. Nederland met de indeeling in gouwen en
vindplaatsen van oudheden in den Frankischen tijd.
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3. De ontwikkeling der Christelijke Kerk.
4. De Territoriën ± 1300. De vorstendommen van Noord- en Zuid-Nederland
(Vanderkindere).
Carton. De comitatus van Lotharingia Inferior en Frisia ± 1050.
5. Holland, Zeeland en Westfriesland ± 1300. Vier of vijf bladen 1:200.000
(Noorderkwartier, Zuiderkwartier benoorden de Maas, Zuiderkwartier bezuiden
de Maas, Zeeland) vooral voor den waterstaatkundigen toestand.
6. De Marken van Gelderland, Overijsel, Drente, Westerwolde enz. 1:200.000.
7. De Bourgondische Tijd ± 1467. De vorstendommen van Noord-Nederland met
hun administratieve indeeling in kwartieren, baljuwschappen enz.
Carton a. De stederechten.
Carton b. De St. Elizabeths-vloed 1421.
Carton c. Het Bourgondische rijk ± 1492.
Carton d. Het gebied van Karel van Gelre.
8. Les Pays de Pardeça ± 1555. De zeventien provinciën.
Carton a. Zeeland ± 1535.
Carton b. Landaanwinningen in Middelzee en Lauwerzee.
Carton c. Idem in Fivelgo en Dollart.
9. De Kerkelijke Indeeling ± 1550. Tevens kloosterkaart.
Carton a. De nieuwe bisdommen 1560.
Carton b. De kloosters van Windesheim en van de Broeders des gemeenen
levens.
Carton c. Plattegrond van Utrecht (emuniteiten).
10. De Hervormde Kerk in de 17de eeuw. (Bachiene).
11. De Republiek in 1648.
Cartons. De Unies in 1579. De toestand in 1588 (Hettema). Plattegrond van
het Binnenhof.
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De oorlog van 1672. De zeeslagen op de Noordzee en in het Kanaal (Blok).
12. De Republiek in 1795. Détailkaart in bladen 1: 200.000 met de heerlijkheden,
ambachten, enz.
de

Cartons. De Zuidergrenzen in de 18

eeuw. De Barrièresteden. De

de

Rijnverdeelingen in de 18 eeuw.
13. Het Koninkrijk Holland 1806.
Cartons. De Bataafsche Republiek 1798. Idem 1801. De departementen van
het Keizerrijk.
14. Het Koninkrijk der Nederlanden 1816.
15. De Rechterlijke Indeelingen 1810-1878.
16. De Roomsch-Katholieke Kerk 1853.
17. De Koloniën. Oost-Indische Cie, West-Indische Cie, Zuid-Afrika, Brazilië, Guyana,
Nieuw-Nederland, bezit in zijn grootsten omvang, bezit in 1816, enz.

De Commissie behoudt zich voor aan de bovenstaande kaarten zoo mogelijk nog
andere toe te voegen of ze naar haren inhoud te wijzigen, zoo daaraan behoefte
blijkt te bestaan tijdeus de bewerking.
Is deze atlas eenmaal verschenen, dan is daarmede de wetenschappelijke
grondslag gelegd voor een lateren meer statistisch-economische serie kaarten, die
dan ter hand zou genomen kunnen worden, maar waartoe zeer lange voorbereiding
noodig zal zijn.
In het Voorloopig Verslag op de begrooting van Binnenlandsche Zaken vestigde de
Commissie van rapporteurs op dit onderwerp de aandacht aldus:
‘Historische Atlas van Nederland. De belangstelling der Regeering werd gevraagd
voor de uitgaaf van een wetenschappelijken historischen atlas van Nederland. Naar
men meende te weten, had de
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dusgenaamde Atlas-commissie onder voorzitterschap van prof. Blok sedert geruimen
tijd bouwstoffen voor zulk een atlas verzameld, doch zou het haar niet mogelijk zijn,
met het oog op het betrekkelijk gering debiet, dat een dergelijk werk hier te lande
zou hebben, een uitgever te vinden, die behalve den druk ook de bewerking voor
zijne rekening zou durven nemen. Sommige leden hadden evenwel vernomen, dat
de bezwaren waarschijnlijk zouden zijn te overwinnen, indien de Regeering kon
besluiten gedurende vier jaren eene bijdrage van f 1000 's jaars te verleenen.
Met het oog op het feit, dat een dergelijke atlas niet alleen uit zuiver
wetenschappelijk oogpunt in een sedert lang gevoelde leemte zou voorzien, maar
ook aan de praktische eischen van het middelbaar en lager onderwijs, aan de
behoefte van ingenieurs, staathuishoudkundigen enz. aan betrouwbare
historisch-geographisch-statistische kaarten zou tegemoet komen, hoopte men, dat
de Minister dit betrekkelijk gering subsidie op de begrooting zou willen brengen.’
Hierop leest men in de Memorie van Antwoord:
‘Historische Atlas van Nederland. Een verzoek om subsidieering van een
wetenschappelijken historischen atlas van Nederland, als bedoeld, is zeer onlangs
bij den ondergeteekende ingekomen.
De zaak is alsnog in onderzoek. Van het resultaat daarvan zal afhangen of een
volgend jaar een voorstel tot subsidieering zal kunnen worden gedaan.’
Het antwoord van Z. Exc. den Minister op haar schrijven is de Commissie
intusschen nog wachtende.
Als gevolg van de beschikking van Z. Exc. den Minister van Oorlog ontving het
Centraal-Bureau van de Topographische Inrichting onderstaande kaarten:
a. De met belangrijke wijzigingen herdrukte bladen
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der Topographische en Militaire kaart des Rijks op de schaal van 1: 50.000:
22. (Coevorden). 44. (Geertruidenberg).
33. (Zutphen). 45. ('s Hertogenbosch).
37. (Rotterdam).
b. Van de Chromo-topographische kaart des Rijks op de schaal van 1: 50.000
de met belangrijke wijzigingen herdrukte bladen:
22 (Coevorden). 37. (Rotterdam).
c. Van de Chromo-topographische kaart des Rijks op de schaal van 1: 25.000:
Nieuw verschenen bladen:
os

N . 99, 100, 101, 118, 119, 136, 154, 155, 172, 173, 190, 191 en 381.
Geheel vernieuwde bladen:
os

N . 470 en 533.
Met belangrijke wijzigingen herdrukte bladen:
os

N . 246, 261, 262, 279, 280, 297, 360 en 471.
Benevens een exemplaar van de schetskaarten.

Namens de Centrale Commissie voor de Historisch-Statistische kaarten van
Nederland,
P.J. BLOK, Voorzitter.
ste

F.A. HOEFER, 1

Secretaris.
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Zweedsche archivalia
Uitgegeven door G.W. Kernkamp.
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I.
Brieven van Samuel Blommaert aan den Zweedschen rijkskanselier
Axel Oxenstierna, 1635-1641.
1)

2)

Samuel Blommaert behoorde tot een geslacht, dat uit Brabant afkomstig was .
Zijn grootvader, Jan Blommaert, was in 1501 geboren in de buurt van
Bergen-op-Zoom; nadat hij ‘lange in vrembden landen sijn residentie had gehadt’,
vestigde hij zich, vermoedelijk als koopman, te Antwerpen. De kinderen uit de beide
huwelijken, die hij sloot, overleden allen op jeugdigen leeftijd, met uitzondering van
een zoon uit zijn eerste huwelijk, Lodewijk. Toen Jan Blommaert in 1547 stierf, bleef
zijn tienjarige zoon

1)
2)

Ook de spelling Bloemaert komt voor; ik volg de spelling van Samuel Blommaert zelf in de
onderteekening zijner brieven.
Wanneer geen andere bron wordt genoemd, zijn de mededeelingen in deze inleiding omtrent
Samuel Blommaert en zijne familiebetrekkingen ontleend aan een hs. van het gemeente-archief
te Amsterdam, nl. ‘Memorieboeck van ons geslachten, beginnende van het jaar 1578 en
eyndige[nde] met het jaer 1646’. Dit ‘Memorieboeck’ is een afschrift van origineele
aanteekeningen, opgesteld door Lodewijk Blommaert en zijn zoon Samuel; het afschrift is
vervaardigd door iemand, die het origineel niet goed heeft kunnen lezen, en het wemelt dan
ook van fouten; verscheiden daarvan heb ik stilzwijgend verbeterd.
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Lodewijk alleen achter, ‘schier sonder vrienden in Antwerpen’. Leonora Frans, de
huisvrouw van Hendrik Vlens, koopman op Engeland, trok zich het lot van den wees
aan. Vlens leidde hem op in den handel en zond hem in 1557 naar Engeland, waar
Lodewijk Blommaert geruimen tijd in zijn dienst werkzaam was; ten slotte werd hij
de compagnon van Vlens. Vermoedelijk ging het hem voorspoedig in zijne zaken;
althans, nadat hij weder was teruggekeerd naar Antwerpen, trad hij daar in het
huwelijk met de dochter van een aanzienlijk koopman, nl. met Margaretha Hoefnagel,
dochter van Sr. Jacques Hoefnagel. Eene zuster van zijne vrouw, Susanna
Hoefnagel, trouwde met Christiaan Huygens, den lateren secretaris van den Raad
van State, den vader van den dichter-staatsman Constantijn Huygens. Dat Lodewijk
Blommaert tot de notabele Antwerpsche kooplieden behoorde, blijkt ook uit de
regeeringsposten, waartoe hij werd gekozen. In November 1580 - hij was toen reeds
kapitein der schutterij - werd hij benoemd tot gecommitteerde van Antwerpen in den
Raad van Brabant; een jaar later werd hij tot schepen gekozen; in November 1583
eindelijk benoemde de regeering van Antwerpen hem tot superintendent en kapitein
op het fort Lillo, welken post hij gedurende drie maanden waarnam.
1)
Na den val van Antwerpen week Lodewijk Blommaert uit naar Engeland ; hij
sten

overleed te Londen op den 1

1)

2)

2)

September 1591 . Van de vijf kinderen

Dit wordt niet uitdrukkelijk in het Memorieboeck vermeld, maar valt af te leiden o.a. uit de
mededeeling, dat hij na den dood zijner eerste vrouw, die op 28 April 1584 overleed, te Londen
hertrouwde met Janneken van Hoeft.
In het Memorieboeck worden sommige data in den ouden stijl opgegeven; ik heb dien overal
door den nieuwen stijl vervangen.
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uit zijn eerste huwelijk was er toen nog slechts één in leven, nl. de jongste zoon,
Samuel, geboren te Antwerpen 21 Augustus 1583. Na den dood zijns vaders bleef
Samuel nog eenigen tijd in Engeland bij zijne stiefmoeder, die hem vervolgens
buitenslands op school zond, eerst te Stade, later naar Holland, in Den Haag en
Haarlem. Reeds vroeg werd hij bij een koopman in de leer gedaan, omstreeks twee
jaren bij een koopman te Hamburg, daarna te Amsterdam bij de kooplieden Jan le
Bruyn en Arnout Hoofman, eindelijk te Weenen bij zijn oom Daniel Hoefnagel; ‘ende
alsoo sucklende van d'een plaetse in d'ander’, - zoo schrijft Samuel Blommaert in
het Memorieboeck - ‘ben weder t'Amsterdam gecomen, bynaer, ja ten lesten heel
van vrienden verlaten; heeft de Heere my in den sin gegeven om de werelt ende
mijn avonture te gaen soecken; soo hebbe ick my begeeven totte reyse naer
Oostindiën en ben by de bewinthebbers van de Oostindische Compagnie
aengenomen voor assistent.’
Met de vloot van 12 schepen, die in December 1603 onder admiraal Steven van
der Hagen uitzeilde, vertrok Samuel Blommaert naar Oost-Indië. Het was de
beroemde tocht, die eindigde met de verovering van Amboina en Tidore, waardoor
de Portugeezen uit de Molukken werden verdreven en de Oostindische Compagnie
den kruidnagelhandel vermeesterde. De verovering van Amboina kwam ook aan
Samuel Blommaert ten goede; toen de oppercommies van zijn schip tot gouverneur
van dat eiland werd benoemd en de ondercommies dientengevolge opschoof tot
oppercommies, werd Samuel Blommaert tot ondercommies bevorderd. Na de
vermeestering van Tidore, die in Mei 1605 geschiedde, zeilde zijn schip naar Patane,
op de Oostkust van Malakka. ‘Aldaer gecomen sijnde, bevonden dat de cooplieden
van d'admirael Warwijck, die wy
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1)

daer oock vonden , een jonck ofte indiaens schip toegemaekt hadden om de kusten
van Borneo te ontdecken; soo ben ick door onsen vice-admirael Cornelis Bastiaens
2)
en breden raden gecoren om met de voorschreven jonck naer Borneo te varen .’
Nadat hij eonige maanden te Banjermassin had vertoefd, ‘sijn vandaer geseylt naer
3)
Sukidana , mede op hetselve eylant Borneo gelegen, op ½ graet bysuyden de linie
equinoctiael, alwaer wy oock eenige maenden gelegen hebben ende goede prijs
4)
diamanten et lapes besanges gecocht, ende sijn vandaer vertrocken naer Bantam,
naerdat wy een geheel jaer op dese reys geweest hadden. Deese onse jonck is tot
Bantam weder toegemaekt om naer de custe van Borneo te varen ende ick ben
door den raedt aldaer voor commis daerop gestelt; maer alsoo bynaest gereedt
waren om tseyl te gaen, heeft de Heere my besocht met een doodelycke sieckte
van 't root melesoen, soo datter op de jonc een ander in mijn plaetse gestelt wierde,
dewelcke

1)

2)

3)
4)

Admiraal Wijbrand van Warwijck was in Maart 1605 van zijne reis naar China en zijn kruistocht
in de Zuid-Chineesche zee te Patane teruggekeerd: vgl. De Jonge, De opkomst van het
Nederlandsch gezag in Oost-Indië III blz. 24 en 25.
Uit deze mededeeling volgt, dat de vice-admiraal Cornelis Bastiaansz. in den zomer van 1605
naar Patane is gezeild en daar den admiraal Van Warwijck heeft aangetroffen; de Jonge t.a.p.
III blz. 25 bericht echter, dat Van Warwijck eerst in 't laatst van October of 't begin van
November 1605 Bastiaansz. ontmoette, en wel op de rivier van Djohor; van de ontmoeting
te Patane weet hij niet.
Gewoonlijk gespeld: Succadana; het ligt in Borneo's Westerafdeeling.
‘Lapes besanges’ is vermoedelijk een fout van den afschrijver van het Memorieboeck voor
‘lapes bezares’. P.J. Veth, Borneo's Westerafdeeling, Eerste deel, blz. 198, noot 2, maakt
gewag van den bezoar-steen of lapis bezar, een steen, die in de maag van een schaap en
een bok groeit, en voor een tegengift tegen alle venijnen gold.
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in Banjermassingh gecomen sijnde, altsamen vermoort sijn geworden, soodat de
Heere genadelycken daervan my bewaert heeft, daervan Hy in de eerbiedicheyt
moet gelooft weesen. Deese tydinge tot Bantam comende, ick weder beeter aen
de handt sijnde, ben door den raedt aldaer gecommitteert om met een saloep naer
Succidana te vaeren om onse commisen, die daer laghen, te lichten, van vreese,
dat met haer denselven ganck soude gegaen worden. Deese reyse hebbe inne
ontrent 6 weeken gedaen; daernaer ben noch eens met een cleyn jacht derwaers
geweest; ben eyndelycken door den admirael ende breeden raden, doen der tijdt
[tot] Bantam sijnde, aengenomen om voor oppercommis in Succidana te liggen,
alwaer ick met hetselve jacht naer toegeseylt ben. Aldaer wonende, hebbe in diverse
peryckelen geweest, namentlycken om van de inwoonderen vermoort te worden,
alsoo ick met het jacht geweest hadde in Sambas, gelegen op den ½ graet bynoorden
de linie, alwaer ende met welcken Coninck ick een vast contract en verbondt
gemaeckt hebbe; die van Succidana, sulcx vernemende, hadden geresolveert ons
altsamen te massacreren, maer den Almogenden Godt, die den raetslach der
heydenen verstoort, heeft ons genadelycken verlost ende bewaert. In der tijt, dat
ick hier woonden, sijn wy altesamen door een Indiaenschen jongen, die ons dienden,
vergifticht geworden, doch de Heere heeft ons genadelycken bewaert. Ende alsoo
mynen tijt hier geëxpireert was ende denckende, dat den pot soo langen ten water
gaet totdat se een breeck hebben, resolveerde naer het vaderlant te vaeren; hebbe
derhalven mynen ondercommis geauthoriseert in mijn plaetse en ben met het jacht
gevaeren naer Bantam, alwaer eenige schepen vonden, die naer het vaderlant
wilden, waerop ick my getransporteert hebbe.’

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

8
Ziedaar het vrij sobere verhaal, dat Blommaert zelf van zijn verrichtingen in Indië,
met name op Borneo, geeft. Daar deze verrichtingen door verschillende
1)
geschiedschrijvers tot een punt van onderzoek zijn gemaakt, is het ons mogelijk
daarover iets meer mede te deelen, dan Blommaert zelf in zijn Memorieboeck doet.
Van zijn eerste reis naar Borneo - die een jaar duurde, en, zooals uit de
mededeeling in het Memorieboeck valt af te leiden, in de jaren 1605 en 1606 heeft
plaats gehad - weten de latere geschiedschrijvers niets te vertellen. Uit Blommaert's
verhaal blijkt alleen, dat hij door den vice-admiraal Cornelis Bastiaansz. met een
jonk naar Borneo werd gezonden, dat hij eenige maanden in Banjermassin en in
Succadana heeft doorgebracht, en van laatstgenoemde plaats een partij diamanten
en bezar-steenen heeft medegebracht. Hierdoor wordt dus het vermoeden

1)

Valentijn, Oud en Nieuw Oostindiën, 3de deel, 2de stuk, blz. 244-245 maakt reeds gewag
van Blommaert's verrichtingen op Borneo. Zeer uitvoerig handelt daarover P.J. Veth in zijn
bekend werk Borneo's Westerafdeeling, Eerste deel, blz 200-210; met name maakt hij gebruik
van het door Samuel Blommaert geschreven ‘Discours ende ghelegentheyt van het eylandt
Borneo ende 't gene aldaer voorghevallen is in 't jaer 1609’, gedrukt in ‘Begin ende Voortgangh
van de vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde O.I. Compagnie’, deel II, No 15, blz. 98-107.
Veth (t.a.p. blz. 210) noemt dit discours ‘in het geheel het omstandigste bericht aangaande
de Westkust [van Borneo], dat tot ons is gekomen uit de dagen der Compagnie’. Mr. L.C.D.
van Dijk heeft op blz. 130-142 van zijn werk ‘Neerland's vroegste betrekkingen met Borneo,
den Solo-archipel, Cambodja, Siam en Cochin-China’ de mededeelingen van Veth over
Blommaert aangevuld en hier en daar verbeterd. - Jhr. Mr. J.K.J. de Jonge maakt in ‘De
opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië’, Derde deel, blz. 253 vlg., 302 vlg. en
399 gewag van Blommaert's verrichtingen in Borneo. Eindelijk zie men daarover ook: P.A.
Tiele, De Europeëers in den Maleischen Archipel, blz. 130 en blz. 165-167.
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van Tiele, dat de Nederlandsche factorij te Succadana in 1606 is opgericht,
1)
bevestigd .
Na Blommaert's terugkeer werd hij aangesteld tot commies op een schip, dat een
reis naar Banjermassin zou doen; doch, gelijk wij hoorden, ziekte belette hem mee
te gaan. Zijn plaatsvervanger werd toen de koopman Gilles Michielsen, die den
den

15 November 1606 met vijf man uit Bantam naar Banjermassin werd gezonden
om daar handel te drijven; na zijne aankomst werd hij met de zijnen op last van den
2)
sultan verraderlijk vermoord .
De koopman Hans Roeff, die aan het hoofd der factorij te Succadana stond en
daar een groote partij diamanten had opgedaan, verkeerde insgelijks in gevaar en
had dringend laten verzoeken om te worden afgehaald. Jan Willemsz. Verschoor,
sten

die destijds aan het hoofd van onze nederzetting te Bantam stond, zond den 22
Juni 1607 Samuel Blommaert met een sloep naar Succadana om Roeff af te halen,
den

doch bij Blommaert's aankomst was deze reeds naar Patane vertrokken. Den 13
3)
Juli 1607 keerde Blommaert van deze reis te Bantam terug .
4)
In den zomer van 1608 viel de derde reis van Blommaert naar Succadana .
Jacques l'Hermite, de

1)

2)
3)

4)

Tiele, De Europsëers in den Maleischen Archipel, blz. 130, noot 1. Hij maakt daar ook melding
van een bericht van J. Saris (bij Purchas I 385), dat den 9/19 October 1606 een jacht van
Succadana te Bantam aankwam, waarop zich de koopman Claes Simons bevond, met een
lading was, caulacca en een grooten voorraad diamanten. Dit moet dan het schip zijn,
waarmede Blommaert van Succadana naar Bantam terugkeerde; deze spreekt echter niet
van een ‘jacht’, maar van een ‘jonk’.
Tiele t.a.p. blz. 129 en 130.
Tiele t.a.p. blz. 130; Van Dijk t.a.p. blz. 131. Van Dijk betwijfelt daar, of Hans Roeff werkelijk
in gevaar verkeerde, maar voert in noot 1 van blz. 133 reeds een reden aan, waarom deze
twijfel niet gewettigd is.
Dit is de reis, waarvan Blommaert in zijn Memorieboeck slechts gewag maakt met de woorden:
‘daernaer ben noch eens met een cleyn jacht derwaers [nl. naar Succadana] geweest’.
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opvolger van Verschoor als leider van het kantoor te Bantam, had uit eenige jonken,
die van Succadana waren gekomen, verstaan, ‘dat de Coninck aldaer vermoort was
ende ons volck eenichsints in perickel stonden, doordien eenige steenen by haer
hadden.’ Hij zond daarop Samuel Blommaert met het jacht ‘De vliegende draak’
naar Succadana en gaf hem 1000 realen van achten en 492½ rosenobels mede,
‘om te sien oft deselve, dewyle daer soude sijn, noch conde besteeden.’ Bij zijne
aankomst vond Blommaert allles in beteren staat, dan men vermoed had. Pieter
Aertsz., het hoofd onzer nederzetting te Succadana, had zijn lading grootendeels
kunnen verhandelen; volgens den last van l'Hermite keerde hij met Blommaert naar
Bantam terug en bracht 633 diamanten mede, wegende 275 caraat, benevens twee
1)
bezarsteenen .
Geen wonder, dat l'Hermite in een brief aan bewindhebberen den handel op
Succadana een ‘seer profytelycken handel’ noemt; ‘als men een jachtke hadde, dat
men jaerlijcx hiertoe alleen mochte gebruycken om te halen en brenghen tgheene
daer soude mogen van doen hebben, achte jaerlijcks vry wat opbrenghen soude,
te meer als men selffs naer Landa[k] mochte vaeren, dwelck met sulcke jacht oock
eensdeels doenlijck is’. Hij had aan Samuel Blommaert reeds opgedragen om
gedurende zijn verblijf te Succadana te informeeren naar den handel op Landak,
dat rijk aan diamanten scheen te zijn; deze had daar echter nog weinig van kunnen
vernemen, omdat de prauwen van Landak nog niet waren

1)

De Jonge, Opkomst enz. III blz. 253, 254; Van Dijk t.a.p. blz. 133, 134.
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aangekomen. Na Blommaert's terugkeer besloot de ‘breede raet’ te Bantam, dat hij
wederom naar Succadana zou vertrekken om ‘het rechte fondament’ van den handel
op Landak uit te vorschen; tevens werd hem de uitdrukkelijke last medegegeven
om met de vorsten van Banjermassin, Landak, Sambas en Broenei verbintenissen
aan te gaan. Blommaert nam aan om gedurende den tijd van twee jaren op Borneo
te blijven; 19 November 1608 vertrok hij met het jacht ‘De vliegende draak’ naar
den

1)

Succadana en kwam daar den 7 December d.a.v. aan .
Al spoedig bleek aan Blommaert, dat Sambas de geschiktste plaats was om zich
te verzekeren van de uitwegen van den diamanthandel. In den zomer van 1609
2)
ondernam hij zelf een tocht daarheen en op 1 October 1609 sloot hij met den vorst
van Sambas, die ook aanspraken op Landak maakte, een contract, de eerste
overeenkomst, in naam der Oostindische Compagnie met een der vorsten van
3)
Borneo gesloten . Bij dit verdrag beloofde de Compagnie den vorst van Sambas te
zullen beschermen tegen alle vijandelijkheden, die hem zouden worden aangedaan,
met name door de Spanjaarden en Portugeezen, waartegenover hij aan de
Nederlanders vrijen handel verleende en beloofde alle andere Europeanen uit zijn
gebied te zullen weren. De Nederlanders verkregen ook het monopolie van den
diamanthandel; wanneer de inboorlingen, die tot dusverre ook te Succadana
diamanten kwamen verhandelen,

1)
2)
3)

Veth t.a.p. blz. 201; De Jonge t.a.p. III, blz. 253-255; Van Dijk t.a.p. blz. 134-135.
Het volgende naar Veth t.a.p. blz. 200-210, en Van Dijk t.a.p. blz. 134-142.
Het contract is o.a. gedrukt bij De Jonge t.a.p. III blz. 302 vlg.
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deze plaats zouden willen verlaten en voortaan alleen te Sambas komen, zou de
Compagnie haar nederzetting te Succadana opbreken en naar Sambas overbrengen,
‘alsoo, op twee plaetsen woonende, altijt oorloghe tusschen de Coninghen van
Sambas en Succadana soude ontstaen.’
Uit deze laatste bepaling valt reeds af te leiden, dat het verbond met Sambas de
ijverzucht der koningin van Succadana moest opwekken. Aanvankelijk gunstig
gezind jegens Blommaert, had zij in den loop van het jaar 1609 hem toch reeds
allerlei moeilijkheden in den weg gelegd. Zij zelf maakte aanspraak op het
oppergezag over Landak; eerst nadat zij Blommaert's verzoek om aan de
Nederlanders den uitsluitenden handel op Landak te vergunnen, hooghartig had
afgewezen, had deze zich in betrekking gesteld met den vorst van Sambas. Na het
sluiten van het contract tusschen de Compagnie en den vorst van Sambas,
verhinderde de koningin van Succadana zooveel mogelijk het handelsverkeer van
de Nederlanders met Landak; de toevoer van diamanten naar Sambas bleef dan
ook beneden de verwachting, die de Compagnie daarvan had gekoesterd. Toen
Blommaert de koningin aansprak over de voldoening van hare schulden, werd zij
zeer vertoornd en schijnt er zelfs aan gedacht te hebben, den Nederlandschen
kooplieden een langer verblijf in haar land te verbieden; het leven van Blommaert
zelf werd een oogenblik bedreigd.
Hetzij om deze reden, hetzij om andere - waarover straks - Blommaert achtte het
geraden Borneo eensklaps te verlaten. Na het beleid der zaken te hebben
en

overgedragen aan Pieter Aertsz., verliet hij den 5 Augustus 1610 Borneo's
Westkust, voordat de termijn van twee jaren, waarvoor hij zich verbonden
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had, geheel was verstreken. l'Hermite was dan ook zeer verrast, toen Blommaert
den

den 13 Augustus te Bantam verscheen en het verzoek indiende om onmiddellijk
naar Europa te mogen vertrekken. Daar hij bijna zeven jaren in Indië had
den

doorgebracht, willigde de raad te Bantam zijn verzoek in. Den 4 September 1610
aanvaardde Blommaert met het schip Hoorn de terugreis naar het vaderland; den
sten

1)

1

Juni 1611 kwam hij behouden op de reede van Tessel aan .
Over de reden, waarom Blommaert zoo plotseling Borneo verliet en naar het
vaderland terugkeerde, schrijft hij in zijn Memorieboeck slechts: ‘ende alsoo mynen
tijt hier geëxpireert was ende denckende, dat den pot soo langen ten water gaet,
totdat se een breeck hebben, resolveerde naer het vaderlant te vaeren’. Dit is in de
eerste plaats niet geheel juist; wij vestigden er reeds de aandacht op, dat zijn tijd
eigenlijk nog niet verstreken was; hij had zich verbonden ‘voor den tijt van 2 jaeren
2)
[in Borneo] te leggen ’; 19 November 1608 was hij van Bantam naar Succadana
vertrokken en 7 December d.a.v. daar aangekomen; toen hij op 13 Augustus 1610
te Bantam terugkeerde, ontbraken er dus nog 3 of 4 maanden aan den termijn, voor
welken hij zich verbonden had.
Ter verklaring van zijn terugkeer noemt Blommaert ook de overweging, dat de
kruik zoo lang te water gaat, totdat zij breekt. Volkomen juist; maar misschien in
een anderen zin, dan waarin hij deze woorden in zijn Memorieboeck zal willen
hebben opgevat. Zooals zij daar staan - na de vermelding van het gevaar,

1)
2)

Dezen laatsten datumontleen ik ana Blommaert's Memorieboeck.
De Jonge t.a.p. III blz. 254.
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dat hij heeft geloopen om ‘door die van Succidana te worden gemassacreert’, en
van de poging van een inlandschen bediende om hem en zijn mannen te vergiftigen
- moeten zij bedoelen, dat hij het oogenblik gekomen achtte, om zich niet meer bloot
te stellen aan allerlei gevaren, waaruit hij tot dusverre door ‘den Heere genadelycken’
was gered. Er is echter eenige aanleiding om te vermoeden, dat Blommaert ook in
ander opzicht reden had zich het spreekwoord te binnen te brengen, dat de kruik
zoolang te water gaat totdat zij breekt. In Augustus 1610 had hij Succadana verlaten
‘met eene schoone partij diamanten’, zooals Pieter Aertsz., zijn opvolger op den
post te Succadana, in een brief van 26 September 1610 berichtte; maar l'Hermite
meldde in een brief van 4 September 1610: ‘Blommaert bragt alleen 154½ caraet,
1)
dewijl er door de inlandsche oorlogen weinig diamanten te bekomen waren .’
Deze twee berichten stemmen niet overeen. Men zou kunnen meenen, dat Pieter
Aertsz. spoediger tevreden was dan l'Hermite en dat hij van ‘eene schoone partij
diamanten’ sprak, waar de ander het niet verder brengt dan tot ‘weinig diamanten’
en ‘alleen 154½ caraet’. Doch er is reden om eene voor Blommaert minder eervolle
verklaring aan te nemen van het verschil tusschen het bericht van Pieter Aertsz. en
dat van l'Hermite. Op 11 September 1610 hadden bewindhebberen der Compagnie
in het vaderland besloten, den gouverneur-generaal Both te bevelen ‘om scherpelijk
te informeeren op het comportement van Samuel Blommaert in Succadana, en
indien niet alles naar behooren bevonden wordt, hem, na gedane rekening, over te
zenden naar Nederland met de

1)

Dit en het volgende naar Van Dijk t.a.p. blz. 142.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

15
eerste schepen, alzoo wij verstaan in den handel te Succadana zeer veel is gelegen
en dat de Compagnie daar grootelijks bij ontrouwe commiezen kan worden
gefraudeerd’. Men mag aannemen, dat zij niet zonder gegronde reden een dergelijk
bevel hebben gegeven. Doch het kon niet ten uitvoer worden gelegd. Op den dag,
waarop bewindhebberen dit besluit namen, bevond Samuel Blommaert zich reeds
niet meer in Indië. Of hij, bij zijn terugkeer in patria, nog door bewindhebberen ter
verantwoording is geroepen, daarover zwijgen de mij ten dienste staande bronnen;
nog minder kan ik dus mededeelen, of Blommaert zich heeft weten te zuiveren van
de verdenking, die tegen hem werd gekoesterd, dan wel of men hem alleen bij
gebrek aan bewijsmiddelen ongestraft heeft moeten laten. Wat mij van zijn later
leven bekend is geworden, geeft mij echter het recht te verzekeren, dat hij er een
ruim geweten op na hield, zoodat ik eerder geneigd ben de verdenking van
bewindhebberen voor gegrond te houden, dan haar te verwerpen.
Na zijn terugkeer in Nederland vestigde Blommaert zich als koopman te
1)
Amsterdam, waar hij woonde op de Keizersgracht, ‘in de stad Rijssel ’. Al spoedig,
den

den 5 Juni 1612, trad hij in het huwelijk met Catharina Reynst, een dochter van
Gerrit Reynst. Zijn schoonvader behoorde tot de aanzienlijkste kooplieden en reeders
van Amsterdam en was een der eerste bewindhebbers van de Oostindische
Compagnie; hij werd op 19 Februari 1613 tot gouverneur-generaal benoemd en
den

zeilde den 2

1)

Juli d.a.v. uit om dien post te aanvaarden.

Elias, De Vroedschap van Amsterdam I blz. 373 - In het ‘Memorieboeck’ heeft Blommaert
aangeteekend, dat hij op 16 Januari 1613 het poorterschap van Amsterdam kocht.
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1)

In de bekende instructie, door Isaac le Maire aan zijn zoon Jacques medegegeven ,
wordt ook de naam van Samuel Blommaert genoemd. Voor het welslagen van de
expeditie rekende Le Maire op de ijdelheid en de hebzucht van Reynst; daarom gaf
hij zijn zoon in last, eerst ‘de goede forme ende maniere van regeringe’ van den
gouverneur-generaal te prijzen en vervolgens zijne diensten aan te bieden voor het
overvoeren naar het vaderland van goederen, die Reynst op oneerlijke wijze had
verkregen, ‘ende voornamentlijck, indien dat hy eenige cleynnodiën hadde, dat ul.
hem gaerne deselve vrachtvry sal overvoeren ende leveren aen synen schoonsoon
Blommaert oft an dengenen, die hy sal ordonneren’. Misschien was het Le Maire
niet onbekend, dat Blommaert eenige ervaring had in het van de hand zetten van
diamanten, die op slinksche wijze waren verkregen!
Maar nog in een ander opzicht is er verband tusschen de expeditie van Le Maire
en Blommaert; de laatste heeft namelijk, gelijktijdig met Le Maire, de hand gehad
in de uitrusting eener expeditie, die eveneens bestemd was concurrentie aan te
doen aan de Oostindische Compagnie. Twee brieven van bewindhebberen, d.d. 4
Februari 1616, de eerste gericht aan Gouverneur-Generaal en Raden, de tweede
2)
aan Reynst ‘in eygen handen’, geven hieromtrent uitsluitsel .
In den eersten spreken zij van de expeditie van Le Maire en vervolgens van ‘nog
een schip, by Samuel Blommaert, Jacques Nicquet en Comp. [uit-

1)
2)

Bij Bakhuizen van den Brink, Studiën en Schetsen IV blz. 278 vlg.
Het volgende naar P.A. Tiele, De Opkomst van het Nederl. gezag in Oostindië, Tweede Reeks
(Buitenbezittingen), Eerste deel, blz. LVIII-LX.
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gerust], genaamd Mauritius de Nassau, zijnde vooreerst gedestineerd naar Angola’;
ook omtrent dit schip bevelen zij hetzelfde als omtrent de schepen van Le Maire,
nl. dat het bij aankomst in Indië moet worden aangehaald, in dienst van de
Compagnie in Indië gebruikt en het volk op de schepen der Compagnie verdeeld.
In den tweeden brief, die voor Reynst persoonlijk bestemd was, gelasten
bewindhebberen hem tegen de voorvermelden gestrengelijk te procedeeren, zonder
verschooning van iemand, wie hij ook zij; niet alleen zijn eed tegenover de Staten
en de Compagnie verplicht hem daartoe, maar zijn eigen positie en reputatie staan
op het spel, daar zijn schoonzoon Samuel Blommaert en zijn zwager Jacques
1)
Nicquet in een der uitrustingen gemoeid zijn; bewindhebberen uiten dus de hoop,
dat zij ‘in hunne goede meening van de onschuld en onwetendheid van Reynst in
deze zake mogen worden geconfirmeerd’ door een streng optreden zijnerzijds,
zonder aanzien des persoons.
Toen deze brieven in Indië aankwamen, was Reynst reeds overleden; in hoeverre
hij kennis heeft gedragen van de door zijn schoonzoon en zwager ondernomen
uitrusting, moet onbeslist blijven. Het eenige, dat ons over deze uitrusting nog bekend
is, weten wij uit een verhoor, dat Samuel Blommaert op 30 Januari 1616 door eenige
2)
bewindhebbers is afgenomen ; daaruit blijkt, dat het schip Mauritius de

1)

2)

Gerrit Reynst was getrouwd met Margaretha Nicquet, een dochter van Jan Nicquet, koopman
te Antwerpen, die zich later - vermoedelijk na den val van Antwerpen, in elk geval na 1581 te Amsterdam vestigde: zie Elias, De Vroedschap van Amsterdam I blz. 307, 308, 373. Jacques
Nicquet was een broeder van Margaretha.
Een uittreksel uit dit Interrogatoir bij Tiele t.a.p. blz. LIX.
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Nassau in last had naar Angola te zeilen en vervolgens ‘tot de straat Magellanes
toe langs de geheele kust van Terra Australis te zoeken of er een opening is om in
de Zuidzee te geraken, en, opening vindende, daardoor er in te loopen om te zien
of ze zoo in de Zuidzee kunnen komen, en, daar komende, dan dadelijk weer terug
te keeren, doch door nood en niet terug kunnende doorkomen, dan naar Oostindië
te loopen, niet met het plan om daar handel te drijven, maar om daar verversching
van de Oostindische Compagnie te verzoeken.’ De vraag, of het schip eenige brieven
met adres aan Reynst of anderen in Indië mede had, werd door Blommaert
ontkennend beantwoord.
Uit het verhoor blijkt, dat het doel der expeditie van Blommaert en Nicquet bijna
geheel gelijk was aan dat, hetwelk de Australische Compagnie van Le Maire en
consorten beoogde. Of de Mauritius van Nassau werkelijk een poging heeft gedaan
om een nieuwen doortocht naar de Zuidzee te vinden, heeft P.A. Tiele - aan wien
wij onze kennis van deze expeditie danken - niet kunnen ontdekken. In elk geval
mag men aannemen, dat het doel niet bereikt is; zoo dat het geval ware geweest,
zou de reis van de Mauritius de Nassau niet nagenoeg onbekend zijn gebleven.
Voor Blommaert's verdere lotgevallen zijn wij voorloopig alleen aangewezen op
het weinige, dat hij in zijn Memorieboeck daarvan verhaalt. Hoofdzakelijk
familiegebeurtenissen zijn daarin opgeteekend. De vermelding der getuigen, die bij
den doop zijner kinderen stonden, licht ons althans in omtrent den kring zijner
bloedverwanten en vrienden. Blommaert zelf had maar weinig nabestaanden; zijn
1)
oom Christiaan

1)

Zie hiervóór, blz. 4.
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Huygens, de secretaris van den Raad van State, is de eenige mannelijke
1)
bloedverwant van Blommaert's zijde , die als getuige wordt genoemd; hij verscheen
echter niet in persoon, maar liet zich vervangen door ‘ons cosijn Caspar de Vogelaer’.
Van de zijde van Blommaert's vrouw daarentegen zijn de bloedverwanten, die als
getuigen bij den doop worden genoemd, talrijk, zoowel de Reynsten als de Nicquet's.
Het uitheemsche, vooral het Zuidnederlandsche element is er rijk vertegenwoordigd:
Maria Nicquet, een moederszuster van Blommaert's vrouw, was getrouwd met
Bartholomeus Moor, een Antwerpenaar van geboorte, later als koopman te
Amsterdam gevestigd; Suzanna Nicquet, insgelijks een moederszuster van
Blommaert's vrouw, was getrouwd met Hans Rombouts, koopman eerst te
Antwerpen, later te Amsterdam; Constancia Reynst, een zuster van Blommaert's
vrouw, was getrouwd met Joan Carlo Smissaert, koopman te Amsterdam, maar de
zoon van een Antwerpenaar; Weyntje Reynst, een andere zuster van Blommaert's
vrouw, was getrouwd met Isaac Coymans, geboren te Hamburg, later makelaar te
Amsterdam. Tot den familiekring van Blommaert behoorden verder Mr. Dominicus
van Heemskerck, gehuwd met Sara Nicquet, een moederszuster van Blommaerts
vrouw; Adam Bessels, koopman op Italië en de Levant, gehuwd met Margaretha
Reynst, een zuster van Blommaerts vrouw; en Dr. Laurens Reael, de gewezen
Gouverneur-Generaal, gehuwd met Suzanna Moor,

1)

Odhner uit het vermoeden - in zijn artikel ‘Kolonien Nya Sveriges Grundläggning, in Historiskt
Bibliotek, Ny följd, I blz. 203, noot 2 - dat Thomas Blommaert, die zich onder de regeering
van Gustaaf Adolf verdienstelijk heeft gemaakt voor de ijzersmederij in Zweden, een
bloedverwant was van Samuel Blommaert. Deze maakt echter in zijn Memorieboeck geen
gewag van hem.
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1)

een dochter van den hierboven genoemden Bartholomeus Moor . Genoeg reeds
om te doen zien, dat Samuel Blommaert verkeerde in de aanzienlijkste
handelskringen van Amsterdam.
Over zijn handelszaken verhaalt hij in het Memorieboeck slechts het volgende:
‘Anno 1624, in Amsterdam. In dit jaer heeft de goede Godt my merckelycken voor
ongelucken bewaert, alsoo ick by de 4 jaeren in compagnie geweest hebbe met
2)
eenen Salomon Goensses , wiens schelmendiefsticken Godt de Heere my
geopenbaert heeft, waerdoor ick uyt mijn oogen sach en ben het onheyl, dat hy en
sijn broeder[s] Jan en Passchier Goensses mijn meynden toe te brengen, door
Godes genaden ontkomen en [zijn zij] in den put, die se my meynden te graven,
selver gevallen. Ick hebbe daerdoor oock geproeft, hoeverre dat men op vrienden
mach staen, die in plaetse van yemandt sonder hun schaden te assisteren, [hem]
wel over rug souden werpen, gelijck mijn swager[s] Adam Bessels, Isaac Coymans
en Jan Carlo Smitsaert, oock Bartholomeus Moor, onsen oom, sochten te doen,
haer aenwysende mijn huys en ander liquide om, ofte ter noot aengecomen hadde,
voor eenige precosten [sic] te staen, maer hebbent my gewygert, maar in plaets
van assisteren, sochten my de liquiste effecten uyt de handt te trecken, maer gelooft
sy

1)

2)

Het bovenstaande naar de gegevens uit het Memorieboeck, aangevuld met behulp van Elias,
De Vroedschap van Amsterdam I blz. 307, 308, 373-375, 391, II blz. 645 en 760. - Blommaert's
dochter Constancia trouwde in 1655 met Isaäc Sweers, destijds kapitein ter zee, den lateren
vice-admiraal, die bij Kijkduin sneuvelde.
Er staat: Goevens, maar eenige regels verder schrijft hij Goensses; ook bij den doop van een
kind in 1622 noemt het Memorieboeck als getuige: Salomon Goensses.
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alleen de Almogende, hebbe hunder niet van doen gehadt, alsoo alle te samen in
1)
Dansick betaelt wierden ..... Dit hebbe willen verhalen om onse kinderen te
waerschouwen hun met niemant in compagnie te begeven, want ordinaris beginnen
de compagniën in den namen Godes en scheyden in den namen des duyvels. Wilt
oock op niemandt betrouwen dan op Godt alleen en laet u dit voor een les dienen
op geen vrienden te staen, want soolang als het yemandt wel gaet, vint vrinden
genoech, maer qualijck gaende, sullen u de vrienden over schouder aensien.’
Bij de eerste verkiezing van bewindhebbers der Westindische Compagnie, in
October 1622, werd Samuel Blommaert door burgemeesteren uit een door de
hoofdparticipanten opgemaakt tripel getal tot bewindhebber gekozen. Vermoedelijk
had hij reeds vóór de oprichting der Compagnie handel gedreven op Afrika; wij
zagen althans, dat het door hem en Jacques Nicquet uitgeruste schip Mauritius de
Nassau eerst naar Angola bestemd was, voordat het een nieuwen doortocht naar
de Zuidzee moest zoeken. In 1629 moest hij, door het lot aangewezen, als
bewindhebber aftreden; van 1636 tot 1642 had hij wederom zitting; in 1645 werd
hij voor de derde maal tot bewindhebber gekozen; in het volgende jaar werd hij
bovendien aangewezen tot een der twee vertegenwoordigers van de kamer
Amsterdam in de in 1643 opgerichte Generale Rekenkamer der Com-

1)

In het Memorieboeck - dat ons, zooals ik reeds berichtte, alleen in een gebrekkig afschrift
bewaard is gebleven - volgt nu: ‘oock sonder [souden?] daer middel en gelegentheyt genoch
hadde [hebben?] alles eerlijck te betaelen, alsoo ick hun de helft meer effecten aenwees als
er te betaelen was, alles te quaetse [sic] comen de goede’; wat deze regels precies
beteekenen, is mij niet duidelijk.
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pagnie. Bij het vermelden van zijn aftreden als bewindhebber in 1642 teekent
Blommaert nog het volgende aan: ‘Alsoo mynen tijt van 6 jaeren als bewinthebber
1)
van de Westindische Compagnie te dienen geëxpireert is, ben ick den ... Augusti
1642 neffens andere vijf afgegaen, sijnde tevooren door de vergaderinge van de
XIX, alwaer ick gepresideert hebbe en voorgestelt om de kuste Chili te ontdecken,
versocht om tselve aen Syne Hoocheyt den heere Prince van Orangiën voor te
dragen, die doenmaels met het leger van desen Staet tot Botbergen, tusschen
Rijnberck en Orsoy, lach, en hebbe hem twerck voorgedragen, die 't ractsaem vont
ten dienst vant landt en de Compagnie [het]selve by der handt te nemen, gelijck
2)
geschiet [is] onder het beleyt van Hendrik Brouwer als Generael .’

1)
2)

Er staat abusievelijk ‘Oostindische’.
Wanneer de Westindische Compagnie een groote vloot uitrustte, kreeg de leider der expeditie
gewoonlijk den titel ‘generaal’; onder hem stonden dan een admiraal en een vice-admiraal:
P.M. Netscher, Les Hollandais au Brésil blz. 175. - De ontdekkingsreis van den gewezen
Gouverneur-Generaal van Oost-Indië Hendrik Brouwer naar Chili in 1643, hoofdzakelijk
ondernomen met het doel om goud te zoeken, leverde geen resultaten. Zie daarover P.M.
Netscher, t.a.p. blz. 133-134. Netscher schrijft daar: ‘[Brouwer] offrit ses services à la
Compagnie des Indes-Occidentales et proposa d'entreprendre une expédition au Chili.’ In de
hierboven aangegehaalde plaats uit het Memorieboeck stelt Blommaert het voor, alsof het
plan van hem uitging; in een zijner brieven aan Axel Oxenstierna (zie hierna, den brief van
30 September 1637) had hij ook reeds, als een van de redenen, waarom de Westindische
Compagnie door de verovering van Brazilië het meest afbreuk kon doen aan de Spanjaarden,
genoemd: ‘[dat men] bequamelijck in corten tijt van Brasil door de straet Le Maire in de Zuytzee
[kon] comen, daer verscheyde aenslaegen te doen sijn, eerst alliantie met de Chilesen te
maecken, om daer de schepen te provideren en van alles versien, vandaer diverse aenslaegen
maecken in de Zuytzee’ enz. Maar hetzij het plan van den tocht naar Chili in 1643 uitging van
Blommaert, hetzij van Brouwer, het denkbeeld zelf was al oud. Reeds in 1609 had Isaäc le
Maire in zijne bekende remonstrantie aan Johan van Oldenbarnevelt er den nadruk opgelegd,
‘van wadt importantie (tot krenckinge van de algemeyne vyanden, de Spagnaerden) de vaert
door de strate van Magellanes na de Zuydzee is’; reeds hij had, na herinnerd te hebben aan
den hardnekkigen strijd van de Chileezen tegen de Spanjaarden, aangeraden om ‘vrintschap
ende alliantie met de Chilesen te maken ende door dien middel te infesteren de geheele custe
van Peru, Nova Espana ende veele eylanden, liggende in de Zuydzee..... ende dienvolgende
niet alleenlijck den Coninck van Spagniën syne vaerden te beletten ende aff te snyden, maer
oock het versamelen van sijn gout ende silver’; en vooral had hij er op gewezen, dat ook
hierin het aan de Oostindische Compagnie verleende octrooi schadelijk was gebleken: hoewel
aan haar alleen de vaart door de straat van Magelhaens naar de Zuidzee was toegestaan en
het daartoe reeds aan eenige kooplieden verleende octrooi ten haren behoeve was
ingetrokken, had zij evenwel ‘tot noch toe noyt schip noch schuyt gearmeert ende derwaerts
toegesonden’ (De Jonge, Opkomst III blz. 367-369). Ook in het cerste verzoekschrift (van
1614) tot bevordering van de oprichting eener Westindische Compagnie, dat waarschijnlijk
door Usselinex is opgesteld, wordt gewezen op de voordeelen, die de vaart ‘door de strate
van Magellanes op het goutrijcke lant van Chili’ belooft (Van Rees, Geschiedenis der
Staathuishoudkunde II blz. 99, 383).
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Tot dusverre hebben wij het leven van Samuel Blommaert beschreven naar de
gegevens van het ‘Memorieboeck’, aangevuld door hetgeen Nederlandsche
geschiedvorschers omtrent zijne verrichtingen in Indië aan het licht hebben gebracht.
1)
Met de vermelding, dat hij in 1654 te Amsterdam overleed , hebben wij de gegevens,
die Nederlandsche geschiedbronnen omtrent hem opleveren, uitgeput.
Noch deze geschiedbronnen, noch het Memorieboeck maken gewag van de
betrekking, waarin Samuel Blommaert geruimen tijd heeft gestaan tot Zweden.
Reeds toen ik in den zomer van 1900 voor de eerste maal het Rijksarchief te
Stockholm bezocht, werd mijne aandacht getrokken door een verzameling brieven

1)

Elias, De Troedschap van Amsterdam I blz. 373.
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1)

van Blommaert aan den Zweedschen Rijkskanselier Axel Oxenstierna . De
gelegenheid liet destijds niet toe, dat ik den inhoud dier brieven grondig bestudeerde.
Toen ik in het najaar van 1906 wederom te Stockholm vertoefde, heb ik de brieven
overgeschreven of geëxerpeerd en tevens ook in andere archiefserieën behalve de
Oxenstierna-collectie enkele archivalia omtrent Blommaert verzameld. Tevens bleek
mij, dat ook in enkele der groote Zweedsche bronnenpublicaties gewag wordt
gemaakt van Blommaert's betrekkingen tot Zweden. Zoo ben ik thans in staat aan
mijne lezers het een en ander daaromtrent mede te deelen, als onmiddellijke inleiding
op de lectuur van Blommaert's brieven aan Oxenstierna.
In de eerste helft der zeventiende eeuw was de koperhandel een der voornaamste
inkomsten van de kroon Zweden; vooral te Amsterdam werd het koper aan de markt
gebracht; dikwijls werden ook leeningen in Holland gesloten, waarbij het koper als
onderpand diende. In de jaren 1628-1633 waren de Zweedsche commissarissen
Conrad von Falkenberch en Erik Larsson van der Linde achtereenvolgens belast
met de zorg voor den verkoop van het koper en voor verschillende andere financieele
2)
operatiën van de Zweedsche regeering in Holland . In hunne brieven aan den
kanselier Oxenstierna wordt een en andermaal gewag gemaakt van Samuel
Blommaert als

1)
2)

Zie mijn Verslag van Skandinasche archivalia, blz. 71 vlg.
Men kan hierover thans raadplegen: Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling,
utgifna af Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiquitets-Akademien, Senare Afdelningen, Elfte
Bondet, Stockholm, P.A. Norstedt & Söners Förlag. In dit deel vindt men o.a. de brieven, door
Conrad von Falkenberch en Erik Larsson van der Linde in de jaren 1628-1633 uit Amsterdam
aan Oxenstierna geschreven.
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factor of handelsgevolmachtigde van Erik Larsson; hij verleent in de jaren 1631-1633
1)
diensten bij den afzet van het koper en bij verschillende wisseloperatiën .
Dat Blommaert ook op andere wijze dan als factor van Erik Larsson bij den
2)
koperhandel gëinteresseerd was, bleek mij uit een brief , door hem op 2 December
1632 uit Amsterdam geschreven aan den Paltsgraaf Johan Kasimir, den zwager
van Gustaaf Adolf, die gedurende de afwezigheid van den Koning in Duitschland
het oppertoezicht voerde over de legerzaken in Zweden en sinds 1631 ook over de
rijksinkomsten; na den dood van Gustaaf Adolf bleef hij op verzoek van den Rijksraad
3)
voorloopig daarmede voortgaan . De brief luidt aldus:
‘Durchleuchtiger, Hochgeborner Fürst, Gnediger und Gebiethunder
Herr,
Euer Fürstl. Gnaden seint meine unterthenigste Dienst bereyt. Euer Fürstl. Gnaden
Schreiben sub dato 6/16 October ist mir richtig uberantwortt worden, auf welchen
nicht unterlassen sey, E.F.G. mit aller Ehrbietung auffs höchstes zu bedancken von
der genädige presentatie von aller favor, mir sambt mit Consorten zu beweisen zu
4)
die Wercken auf Nacken .

1)
2)
3)
4)

Zie het in de voorgaande noot aangehaalde werk op blz. 436, 437, 451, 470, 594, 595, 633,
en 641.
Ik vond dezen brief in het R.A. te Stockholm in de ‘Stegeborgs Saml.-Skrifvelser till Johann
Casimir och hans gemål.’
Geyer, Geschichte Schwedens III blz. 165, 257.
Dit zal een verduitsching zijn van den plaatsnaam Nacka. Nacka is nog tegenwoordig de
naam van een landelijke gemeente en kerspel ten z. van Stockholin, in Stockholms-Län, in
de provincie Södermanland. Vroeger was daar een ‘Messingbruk’ (fabriek van geelkoper),
zooals Dr. Aksel Andersson, bibliothecaris der Univers.-bibliotheek te Upsala, de vriendelijkheid
had mij te berichten.
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Wir haben die erste sechs Jahren mit groszen schaden gecontinuirt umb das
Messingwerckh in reputatie zu bringen, aber durch den grossen Abschlag der
Kupffern und der extreme groszen Kosten, die darauf gingen, haben groszen Verliesz
t

1)

gehabt, gleichwol durch die gnedige Verleihnung von Ihro Kon. May . hochloblicher
weitberümbter memorie von der augmentatie von der previlegium fur sechs Jahren
hat uns verquickt zu continuirn. Ersucht in aller Untherthenigkeit, das E.F.G. die
guthe und gnedige Handt wil anhalten, auf das wir an dem Werckh mögen bleiben;
darzu das bäste fur das reich Schweden und auch uns sein sol, das die Kupffern
in reputatie gehalten mögen werden; darfür ich unterschiedtlich mahl discoursen
t

mit Mons. Falckenberch, Ihro Kon. May . Commissaris, gehabt hab, nemblichen das
es der einigste und bequemste mittel sey umb die Kupffern in preys zu halten, das
gepractisiert wirde die Consumbtie in dieselbe und gewehret denjenigen, die Ihr
eigen nutz suchen. Umb solches zu thun, muste alhier geformeert werden ein
ie

t

Comp , die mit Ihro Kon. M . und die Reichsrathen tractierden, alle Jahren zu
empfangen ein gewisse quantiteit zu gewissen preys, und das bey contract verboden
wurdte das an niemandt anders einig Kupffer gelieffert wurde. Umb darzu zue komen,
2)
presentire ich an mons. Falckenberg , das ich mich starck wil machen für solche
ie

t

Comp und hab darzu einige articulen auffs pampier gebracht, die Ihro Kon. M
gesenth sin. Umb hierinne mit fondament zu gehen, presentirte

1)
2)

Dit ‘durch’ is overbodig.
In een brief van Falkenberch aan Oxenstierna d.d. Amsterdam, 17/27 Januari 1633
(Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling, Senare Afdelningen, Elfte Bandet
blz. 633) wordt hiervan gewag gemaakt.
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t

t

ich selber bei Ihro Kon. M . zue reisen, wan Ihro Kon. M . auf ein gewisses Orth
were, und zu mehrer Versicherung von meinen guthen wil, presentirte zu einem
anfang 2000 schiffpfundt Kupffer zu nemen, gegen f 58 das hundert pfundt contant,
welches ein hoher preys ist umb so merckliche partey zu nemen, gleichwol umb
das fondament zu Acken zu machen, da die meiste Kupffern geconsumirt werden,
und umb die werckmeisters diesen Wintter an der handt zu haben, das sie kein
teusche Kupffern solten nemen, so befundt ich rathsam Ihme solches an zu biethen,
t

aber es scheinet das er ohne expresse befehl von Ihro Kon. May . solches nicht
törff thun. Ich remonstrirde Ihm, dass der Wintter bey der Handt wahr, das Ihro Kon.
t

M . und das Reich Schweden von die Interesten entschlagen solte werden und ein
merckliche Summa avanciren umb in den schweren Krieg zue gebrauchen, also
die Kupffern gahr hoch belehnet waren, das man die parteyen diesen Wintter uber
solte haben suchen zu verschliesen umb alle gemachte Wahren in Bezahlung zu
nemen und alle Orthen davon zu providirn, umb die auch in hochen preys zu thun
bleiben, da sie anders, wens in viel handten komen, mit gesudelt und unter die
Fuesz gebracht werden. Ich hatte einige principalen meiner Freundt zu Acken darzu
gedisponiert, umb diesen fues zu nemen, aber scheint den monsr. Falckenberch
darzu nicht konte disponirn, wie wol das Ihm genugsahm bericht hat, das er Ihr.
t

Kon. May . und das Reich von Schweden ein groszen Dienst damit thun solte, aber
t

scheinet das er ohne näher befehl von Ihro Kon. M . nicht törffe thun.
Nun hats Gott dem Allmechtig beliebet den frumen und glückseligen König, welcher
umb die freyheit von Teuschlant sein leben hat muszen laszen, von dieser Welt in
sein ewig reich zu holen, dadurch
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diese sach auch verhindert worden, und also das reich Schweeden hieran so
mercklichen ist gelegen, das die Kupffern, welches eines von die principalste
domaynen von Schweeden ist, in hochen preys bleibe, habe die freyheyt genommen
E.F.G. in aller unterthenigkeit hiervon ein wenig zu erkännen geben, vertraue nach
E.F.G. gewonliche gnade und discretie nicht für unguth zu nemen, das ich so
freymüttig an E.F.G. schreibe, darzu ich zu mehrer occasie genomen habe umb
E.F.G. missive zu beantwortten, darinne E.F.G. mich entbiethet umb alda zu komen
umb entlich mündtlich von andere Dingen zu rethen, hab in passant nicht unterlassen
können stücksweis E.F.G. zu erkännen geben, was ich darin gethan habe und an
zu zeichen das mein affectie ist und alzeit gewest umb das reich von Schweden
Dienst zu thun und zu sehen ob das Werck eines verfast und auf ein guth fondament
gebauet könnte werden, und wil hierauf ein gnedige antwortt erwartten, und
underdessen Gott dem Allmechtigen bitten, das Er E.F.G. verleihe ein glückseelige
Regierung.’
1)

Uit dezen brief blijkt in de eerste plaats, dat Blommaert en consorten met privilegie
der Zweedsche regeering een ‘messingwerck’ - een fabriek van geelkoper - hadden
opgericht te Nacka, nabij Stockholm; hij klaagt verder over den lagen prijs van het
koper en doet den voorslag, dat in Holland een consortium van kooplieden gevormd
worde, dat jaarlijks een bepaalde hoeveelheid koper tegen een vastgestelden prijs
van de Zweedsche regee-

1)

Aan het slot van zijn brief aan Axel Oxenstierna van 4 Juli 1635 - zie hierna - noemt hij zijn
zwager Gerard Thiens en Mattheus Hoeufft als medeparticipanten in ‘'t werck op Nacken’.
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ring zal koopen; deze zal dan aan niemand anders koper mogen leveren. De reis
van Blommaert naar Zweden, waarvan in dezen brief sprake is, heeft hoogst
waarschijnlijk niet plaats gehad; anders zou in den brief van Le Blon, dien wij zoo
aanstonds zullen mededeelen, daarvan gewag zijn gemaakt. In elk geval is het
Blommaert niet gelukt de Zweedsche regeering over te halen om aan een Hollandsch
consortium het monopolie van den koperhandel te geven; immers, al dadelijk in den
eersten van zijne brieven aan Oxenstierna, die hierna worden uitgegeven, nl. in
dien van 3 Juni 1635, komt hij weder met den voorslag aan, om ‘alle de coperen by
contractation in één hant te brengen.’
Anderhalf jaar nadat Blommaert den boven medegedeelden brief aan den
Paltsgraaf Johan Kasimir had geschreven, wordt uitvoerig over hem gehandeld in
een schrijven, door Michel le Blon tot den lateren Zweedschen resident Spiering
gericht. Le Blon stond in dienst van de Zweedsche regeering als leverancier van
politiek en diplomatiek nieuws, dat hij dikwijls op slinksche wijze moest machtig
1)
worden ; hij zond het hetzij direct aan Oxenstierna, hetzij aan Spiering, die dan voor
de verdere expeditie zorgde. Op 18 Juli 1634 nu schreef Le Blon het volgende:
‘Vorleden Saeterdach heb ick UE. van alles, datter passeert, geschreven ende
geadviseert. Ondertusschen ben ick hier eenige maelen geweest by Sieur Samuel

1)

Zie daarover mijn Verslag van Skandinavische archiralia, blz. 91 vlg. Van den brief, dien ik
boven in zijn geheel laat afdrukken, heb ik daar op blz. 93-94 reeds het voornaamste gedeelte
gepubliceerd. Spiering wordt niet uitdrukkelijk als geadresseerde genoemd; maar vermoedelijk
was de brief voor hem bestemd en moest hij hem doorzenden aan den Zweedschen
Rijkskanselier.
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r

Blommart, die (gelijc hy seyt) claer bewysen can oorsaecke te wesen van S . Erich
1)
Larsons opcomste alhier, hem [te hebben onderricht] van alles, wat wissel aengaet,
't profijt van de subsidiën en 't gene daeraen is dependerende, 't voorderlijcxste
vercoop van de Swedsche cooperen, negotie ende navigatie in Sweden te
veroorsaecken, schepen bevracht op Moscovië en andere plaetsen, vor hem zijn
credit, geld ende vermogen [heeft] geënployert, daervooren hy weinich meer
genooten heeft als dat hem alles onttrocken is geworden van commissiën ende
corespondentiën om sijn selven beter te cunnen beneficeren. 't Is een eerlijck end
een vermogen man, die in sijnnen jongen tijt ettelycke jaeren in Oost-Indiën voor
oppercommis ende coopman treffelycke diensten heeft gedaen, kreech oversulcx
2)
des General Reynstens dochter ten huwelycke. Is voorts een van de eerste en
voornaemste instellers van de West-Indische Compaignie ende deselve van begin
aff seven jaeren als bewindhebber treffelycken bedient en gevoordert heeft. Is
3)
hooftparticipant in beyde, Oost- ende West-Indische Compaignie, somma een
coopman van sinrycke aenslaegen. Discourert met fondement (so my dunct) van
de negotie en navigatie, die men in Sweden soude cunnen veroorsaecken; bewijst
deftichlycken, hoe men omtrent een vier hondert duysent schippont cooper in Sweden
selfs sou cunnen verarbeyden en ongeveer soveel in Vranckrijck, deur [met] den
Cardinal de Richelieu een contract te maecken, geen ander als Swedsche coo-

1)
2)
3)

Nl. Erik Larsson van der Linde: zie hiervóór, blz. 24.
Reynst wordt hier bij anticipatie ‘Generaal’, i.e. gouverneurgeneraal genoemd; hij bekleedde
dat ambt nog niet, toen Blommaert met zijne dochter trouwde: zie hiervóór, blz. 15.
Dat Blommaert ook hoofdparticipant was in de Oostindische Compagnie, is mij alleen door
dit bericht bekend.
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peren aldaer te moogen verstieren, 's Conings geschutgieteryen en magazijn daarvan
jaerlix te versien, behalven de muntten, daervan datter nu een te Bordeaux schijnt
bewilleget te wesen om duyten te slaegen, daer tegenwoordig op dient gelet te
worden. De reste van 't gene 's jaers meer overschieten sou, mocht men in Oost
r

1)

en Neerlandt verstieren naer wensch. Hij heeft Mons Valckenborg veel fraeye en
voordeelige aenslagen aengewesen en voorgeschreven; die doet oock groote
nersticheyt om hem eens in Sweden by de Rijcksraeden te hebben, opdat se hem
en zijnne redenen selfs mochten hooren, met belofte van goede recompentiën. Dan
also hy uyt sijnne negotiën so niet scheyden en can, het sekere vor 't onseker te
verlaeten, voor alleer hy in eenen sekeren dienst gestelt ende vercosen waere,
maect hy met reden dificulteyten. Dan (soo hy segt) naedemael van de Croons
wegen alhier ymanden wesen moet, die den handel perfect verstaet en gewent is
rondt en rechtuyt te gaen, so wilt hy hem seer gerne daertoe laeten gebruycken
ende het tegenwoordige afgaen, ende dat voor sekere jaers gagie oft voor provisie
van 't gene datter te doen sal vallen. Alsdan soude hy geheel sijn werck daervan
mogen maecken en zijnne getrouwicheyt tegens compagniën en alles, dat hy oyt
by der handt gehat heeft, claerlycken laeten blycken, te meer overmits hy tegens
deselve gepickiert is ende eenige van hun officiers, die gemisnoegd zijn, op zijn
handt heeft, waermede men verscheyde voordeelen soude cunnen in 't werck stellen,
die voreerst met kleine capitaelen by der handt mogen genomen werden, daervan
5 off 6 centies ten minsten van overschieten soude.

1)

Falkenberch wordt bedoeld.
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E. Larson en dergelycke luyden (om differentte redenen) en sullent niet gaerne sien,
maer zijn overcomen ende annemen naer vermogen soucken te verhinderen, also
het schijnt hy hun te seer in den wech is off wesen soude, ende van alles te veele
weet etc.
Ick hebbe hem beweegdt sijnne meeninghe in schrift te stellen, met belofte deselve
1)
aen niemand als aen UE. te langen, opdat se in geen andere als in grootvaeders
handen souden comen, seer vervaert wesende vor de Cantzeley, alwaer hy segt
dat Monsr. Valckenborgs brieven deur Larsons creaturen plachten te verdwijnnen.
Dit heb ick UE. wel willen adviseren met verscher memoriën om, offer voordeel
aen vast mocht wesen, tselve waer te nemen. Ondertusschen als ick zijnne schriften
become, sal ick se UE. bestellen ende verblyven, naer mijnne herttelycke
gebiedenissen’ enz.
De poging om Samuel Blommaert in nader contact met de Zweedsche regeering
te brengen, leidde weldra tot het gewenschte resultaat. Toen de rijkskanselier Axel
Oxenstierna in het voorjaar van 1635 uit Zuid-Duitschland naar Noord-Duitschland
moest reizen, nam hij zijn weg over Frankrijk en Holland om deze mogendheden
over te halen tot het verleenen van krachtiger hulp aan Zweden in den dertigjarigen
2)
oorlog. In Mei 1635 vertoefde hij te Amsterdam en te 's-Gravenhage . Gedurende
zijn verblijf te Amsterdam zal hij de gelegenheid niet hebben verzuimd

1)
2)

Ik vermoed, dat hiermede Oxenstierna wordt bedoeld.
Vgl. E. Wrangel, De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden enz. (uit het Zweedsch
vertaald door Mevr. Beets-Damsté) blz. 134. Over het politieke doel van Oxenstierna's komst
in ons land zie Aitzema, Saken van staet en oorlogh II blz. 292-294.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

33
om de economische belangen van Zweden te bevorderen en betrekkingen aan te
knoopen met personen, die zijn land in dit opzicht van dienst konden zijn. Daar heeft
hij ook een onderhoud met Blommaert gehad; de eerste brief van Blommaert aan
Oxenstierna, d.d. Amsterdam, 3 Juni 1635, vangt immers aan: ‘ick hebbe aen U
cie

Ex mondelinge verthoont’ enz.
Reeds onmiddellijk na het vertrek van Oxenstierna uit Holland is Blommaert dus
begonnen aan hem te schrijven. Het Rijksarchief te Stockholm bewaart in de
1)
omvangrijke verzameling brieven aan Axel Oxenstierna 38 brieven van Blommaert
aan den Kanselier, alle uit Amsterdam; de eerste is van 3 Juni 1635, de laatste van
22 Juni 1641. De collectie is niet compleet; uit de vermelding van den datum van
den vorigen brief, die men gewoonlijk in den aanhef der brieven vindt, en uit de
groote gapingen, die soms tusschen de data van twee opeenvolgende brieven
liggen, blijkt dat verscheidene verloren zijn gegaan. Tezamen beslaan de brieven
o

166 bladzijden in fol . formaat; het zou mij te lang hebben opgehouden ze alle geheel
af te schrijven, maar dit was, op een enkele uitzondering na, ook niet noodig; in de
breede excerpten, die ik er uit heb gemaakt, is, naar ik meen, alles vervat, dat
wezenlijk belang heeft.
De laatste brief, die van 22 Juni 1641, bevat niets, dat doet gissen, waarom
Blommaert de brief-wisseling heeft gestaakt. Het is trouwens mogelijk,

1)

Het ms.-register op de verzameling brieven aan Oxenstierna noemt 44 brieven van Blommaert;
dat getal heb ik dan ook vermeld op blz. 61 van mijn Verslag van Skandinavische archivalia;
ik trof echter slechts 38 brieven aan, benevens een brief, d.d. 27 Februari 1636, die niet aan
Oxenstierna, maar aan Le Blon geadresseerd is.
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dat er enkele brieven van lateren datum zijn verloren gegaan; maar groot kan het
aantal brieven na Juni 1641 niet zijn geweest. Dit meen ik uit de volgende feiten te
mogen concludeeren.
In November 1636 had de Zweedsche regeering voldaan aan den wensch, dien
Blommaert herhaaldelijk in zijne eerste brieven uitspreekt, nl. hem een officieele
aanstelling te geven; hij werd toen benoemd tot commissaris op een jaarlijksch
1)
tractement van 1000 rijksdaalders . Doch in 1642 stond hij niet langer in Zweedschen
dienst; immers, in de vergadering van den Rijksraad van 22 Juli 1642 werd besloten
2)
dat Harald Appelboom en Peter Trotzig in Blommaert's plaats te Amsterdam zouden
3)
komen en dat zijn tractement tusschen hen zou worden verdeeld .
Om welke reden Blommaert in 1642 is opgehouden als Zweedsch commissaris
te fungeeren, zij voorloopig

1)
2)

3)

Zie hierna, de brieven van 26 Nov. 1636 en 22 Aug. 1637.
Over Harald Appelboom zie de inleiding op mijne uitgave zijner Memoriën in Bijdragen en
Mededeelingen XXVI, blz. 290 vlg. Peter Trotzig was eerst factor, later commissaris van
Zweden te Amsterdam: zie den inventaris der Hollandica, van Dr. Th. Westrin, in Meddelanden
från Svenska Riksarkivet XX blz. 373, noot 5, en blz. 394, en Wrangel t.a.p. blz. 118.
Svenska Riksrådets Protokoll, IX blz. 334 (22 Juli 1642): ‘Her Claes Flemming brachte fram
af nöden vara, att någre, som därtill hade inclination, sättes till någre charger, som
commercierne anginge och hvaraf de kunde hafva occasion sigh däruthi att öfva. Och kumme
i consideration Appelbomen och Trotzigen.
Resolutio: att de begge skole komma i Blomerts stelle till Amsterdam, och löhnen delas dem
emillan; ille är en karl af action, alter af stoort vett’.
Vgl. hierbij Svenska Riksrådets Protokoll IX blz. 416 (7 October 1642), waar - gelijk in het
naamregister i.v. Blom terecht wordt vermoed - Blom in plaats van Blommaert staat: ‘Sedan
brachte Rix-Cantzleren före om Harald Appelbom, att emädhan vij hafve alltidh öga däruppå,
huru handelen och commercierne skole cultiveras och befordras, jemväl det inthet kan skee
medh mindre man hafver personer, som däruthi äre öfvade och upbrachte och kunna sedan
anthen tiäna till Borgmestare eller till Rådh i commercierne och veta det sedan, att denne
Appelbom är af godh curiositet, modest, vettigh och inquirent, förstandigh; hvarföre tyckes
migh, han skulle väl tiäna i Holland att informera sigh om commercierne, deres ordningar,
manufacturer, skråordningar, priviligier, adviserandes stundom till Her Claes Flemming,
stundom till Cammaren och Secreteraren Beyer om commerciernes beskaffenhet, vahrurnes
värde, och att han lofvar som en privatus att penetrera desto bättre i sakerne. Allenest erfordras
löhn och uppehelle, som man kan desto bättre hafva att taga, efter man kan draga
Blom[maert]s löhn af, efter han nu blifver aflägse, och dela den Appelbomen och Trotzigen
emillan och alltså tvenne blifva hulpne. Det och gott fans och blef resolverat honom till åhrligh
löhn 600 Rdr., och där han något kostade på ordinancier 200 gyllen.’
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daargelaten; in elk geval niet door den dood, want, gelijk ik boven reeds mededeelde,
hij overleed eerst in 1654. Zijn afscheid uit Zweedschen dienst wordt hier slechts
aangevoerd ter verklaring van de omstandigheid, dat na 1641 geen brieven van
hem aan Oxenstierna meer bewaard zijn.
Uit Blommaert's brieven blijkt, dat hij, behalve aan den Kanselier, ook heeft
geschreven aan de Rijksraden, aan de Kamerraden (leden van het
1)
Kammar-Collegium), aan Conrad von Falckenberch en vooral zeer dikwijls aan
den vice-admiraal Claes Fleming, den leider van het Zweedsche departement van
2)
marine ; met den laatsten heeft hij hoofdzakelijk gecorrespondeerd over het
onderwerp, dat ook in zijne briefwisseling met den Kanselier de meeste plaats
inneemt, nl. de reis van Minnewit naar Amerika. Juist daarom heb ik een poging
gedaan om de brieven van Blommaert aan Fleming op te sporen; maar zonder
succes. De ar-

1)
2)

Deze was in den zomer van 1633 naar Zweden teruggekeerd.
Fleming had toen in werkelijkheid de leiding der zaken van de Admiraliteit; in naam berustte
de leiding nog bij den rijksadmiraal Graaf Carl Carlsson Gyllenhjelm, maar deze was oud en
kon geen diensten meer verrichten.
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chivaris Per Sondén - de beste kenner in Zweden van het tijdvak van Gustaaf Adolf
en Oxenstierna - deelde mij mede, dat er in het Rijksarchief te Stockholm geen
brieven van Blommaert aan Fleming bewaard zijn gebleven; de eenige portefeuille,
waarin misschien een brief van Blommaert aan Fleming verdwaald kon zijn, getiteld:
‘Några Clas Flemings papper, 1630 och 1640-talen’, heb ik nauwkeurig doorzocht,
maar zonder gunstig resultaat. Ook zijne brieven aan de Rijksraden zijn in het
Rijksarchief te Stockholm niet meer te vinden; immers, de heer Sondén deelde mij
mede dat, wanneer deze brieven bewaard waren gebleven, daarvan melding moest
zijn gemaakt in de noten bij den door Dr. Westrin opgemaakten inventaris der
1)
Diplomatica Hollandica; dit nu is niet het geval . Naar de enkele brieven van
Blommaert aan Conrad von Falckenberch en aan sommige leden van het
Kammar-Collegium heb ik geen onderzoek ingesteld; de laatste zijn misschien te
vinden in het Kammar-Arkiv, maar mijn zeer beperkte tijd liet niet toe, dat ik eenige
dagen besteedde aan nasporingen, die hoogst waarschijnlijk geen of slechts een
weinig belangrijk resultaat zouden opleveren.
Zoo geef ik dus hier alleen de brieven van Samuel Blommaert aan den
Zweedschen rijkskanselier Axel Oxenstierna uit, benevens enkele Stockholmsche
archivalia, die ter toelichting daarvan kunnen dienen; naar de laatste heb ik niet
2)
opzettelijk gezocht ,

1)
2)

Zie Meddelanden från Svenska Riksarkivet XX blz. 393, waar alleen gewag wordt gemaakt
van Blommaert's brieven aan Oxenstierna.
Wanneer ik een opzettelijk onderzoek daarnaar had ingesteld, zou ik bv. ook de brieven van
Fleming en van Spiering aan Axel Oxenstierna hebben doorgelezen; dat ook hierin materiaal
voorhanden is voor de kennis van Blommaert's betrekkingen tot Zweden en vooral van zijn
aandeel in de reis van Minnewit, blijkt uit het artikel van C.T. Odhner, Kolonien Nya Sveriges
Grundläggning in Historiskt Bibliotek, Ny följd, I blz. 199-235. Odhner, de vroegere
rijksarchivaris te Stockholm, was de eerste, en tot dusver ook de eenige, die Blommaert's
brieven aan Oxenstierna heeft bestudeerd; in zijn zooeven aangehaald artikel heeft hij er uit
geput voor zijne beschrijving van de stichting der kolonie Nieuw-Zweden. Franklin Jameson
citeert een enkelen brief van Blommaert op blz. 181 en 182 van zijn Willem Usselinx.
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maar alleen diegene gebruikt, waarvan het bestaan mij bekend was geworden op
mijn eerste archiefreis in het Noorden, en die ik dan ook reeds in mijn Verslag van
Skandinavische archivalia had gesignaleerd.
Mij rest thans nog de taak, aan te geven in welk opzicht de kennis onzer
vaderlandsche geschiedenis door deze publicatie wordt gebaat. Ik zal daarbij de
meeste onderwerpen slechts even aanroeren en verwijs naar den inhoud der brieven
zelve voor alle verdere bijzonderheden; alleen zal ik uitvoerig handelen over de
uitrusting, die tot de stichting der kolonie Nieuw-Zweden heeft geleid, omdat dit
onderwerp tot dusverre in de Nederlandsche historiographie weinig de aandacht
heeft getrokken.
In zijne brieven aan den Zweedschen rijkskanselier geeft Samuel Blommaert in
de eerste plaats advies over alles, wat den koperhandel en de koperindustrie betreft.
Maar vooral nadat hij tot commissaris van de kroon Zweden is aangesteld, raakt dit
onderwerp langzamerhand op den achtergrond en treden andere naar voren. In de
dagen van Gustaaf Adolf en Oxenstierna speelde Zweden niet alleen een groote
rol door zijn militaire macht, maar trachtte het zich ook economisch zooveel mogelijk
te ontwikkelen. De rijkdom van den bodem aan delfstoffen bleef niet langer
grootendeels ongebruikt; de regeering begunstigde de ondernemingen van
immigranten als Gerard en
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Willem Gillisz. de Besche en Louis de Geer, die de metaalindustrie tot grooten bloei
brachten. Willem Usselincx vond voor zijne grootsche plannen van overzeeschen
handel en kolonisatie een gunstig gehoor, maar door gebrek aan kapitaal konden
die plannen het niet verder brengen dan tot een begin van uitvoering. Ter bevordering
van de scheepvaart werd een Scheepscompagnie opgericht, die schepen bouwde
en uitrustte, welke in dienst der kroon Zweden voeren; in vredestijd werden zij
gebruikt voor de koopvaardij, in oorlogstijd als oorlogsschepen.
Verschillende raadgevingen van Blommaert hebben betrekking op deze schepen,
die in dienst der kroon Zweden voeren. Hij stelt o.a. voor, ze te gebruiken voor de
zoutvaart, welke dan weder onder een geprivilegieerde compagnie moest worden
1)
2)
gebracht ; ook doet hij allerlei voorslagen om de kwade praktijken te weren, die
3)
bij de schippers zijn ingeslopen .
De meeste zijner adviezen hebben echter betrekking op handelsaangelegenheden,
waarmede hij als bewindhebber der Westindische Compagnie vertrouwd was geraakt.
Uit Blommaert's brieven blijkt, dat hij bij die Compagnie een groot man was. Wanneer
in het

1)
2)
3)

Zie zijne brieven van 23 Juli en 30 Sept. 1637, 13 Nov. 1638 en 28 Januari 1640.
In den brief van 4 Sept. 1638.
Dat Blommaert door de Zweedsche regeering gebruikt werd als adviseur voor deze
scheepvaartaangelegenheden, blijkt ook uit de notulen van den Rijksraad. Svenska Riksrådets
Protokoll VII blz. 305 (7 September 1638) leest men: ‘Resolverades på Her Clas Flemmings
proposition, att han skulle ställa order, att skeppet Duffvan och flere, som tjänlighe ähre,
kunne komma uthi seglation Compagniet till bästa; såsom och correspondera med Lethor
och Blommart, att the låta sigh vare recommenderat bemälte skepsfertt att befordra’. De in
deze resolutie genoemde Lethor is Johan Lethor of Le Thor, die de kroon Zweden in Nederland
diende in aangelegenheden van den koperhandel; wij zullen hem later ook in de brieven van
Louis de Geer aantreffen.
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begin van 1636 de onderhandelingen met Spanje ongerustheid wekken bij de
Compagnie en haar met name bezorgd maken voor het behoud harer veroveringen
1)
in Brazilië, gaat Blommaert als gedeputeerde van de hoofdparticipanten naar Den
Haag om bij den Prins en de Staten-Generaal voor de belangen der Compagnie op
2)
te komen . In Augustus 1637 zendt de vergadering der negentienen hem naar de
legerplaats van den Prins, om dezen in te lichten omtrent den staat van zaken in
3)
Brazilië . Wanneer de Compagnie in 1637 en 1638 met Richelieu onderhandelt
over een subsidie om ‘eenighe merckelycke exploten tot offbreuck van Spaniën by
der hant te nemen’, dan schijnt ook daarbij Blommaert een groote rol te spelen,
althans hij schrijft: ‘ick hebbe dese saecke nu bynaer een gheheel jaer by der hant
4)
gehadt met kennisse van Sijn Hoocheyt .’ Blommaert verzekert, dat de expeditie
van Cornelis Cornelisz. Jol, alias Houtebeen, die in 1638 de Spaansche zilvervloot
trachtte te vermeesteren, hoofdzakelijk door hem was beraamd en voorbereid; de
tijding van het mislukken van dit exploot heeft hem dan ook ‘uut der maeten
5)
verdrooten .’ Een overzicht van de voornaamste krijgsverrichtingen der Westindische
Compagnie wordt door hem niet zonder zelfgevoel besloten met de woorden: ‘alle
de voorschreven concepten en aenslaegen sijn meest door mijn beleyt en op mijn
aengeven in 't werck gestelt, en d'instructiën

1)

2)
3)
4)
5)

Hij was in Januari 1636 geen bewindhebber der W. Ind. Compagnie; in 1629 was hij als
zoodanig afgetreden en eerst in 1636 (na de maand Januari) werd hij opnieuw tot
bewindhebber gekozen: zie hiervóór, blz. 21.
Zie den brief van 23 Januari 1636.
Zie den brief van 22 Augustus 1637.
Zie den brief van 4 Sept. 1638.
Zie de brieven van 4 Sept. en 13 Nov. 1638.
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hebbe selver ingestelt, alsoo ick mijn werck maecke om puntuel kennisse van alles
te hebben, wat in de ganse limiten van de octroy te doen is, alsoo ick continueel
informatie neme van iedereen, die uut die quartieren comen, dat by andere soo niet
1)
en wort gepractiseert’ enz.
Ook al heeft Blommaert tegenover den Zweedschen rijkskanselier misschien het
aandeel, dat hij aan de leiding der Westindische Compagnie had, een weinig
overdreven, toch mogen wij veilig aannemen, dat hij een der actiefste bewindhebbers
is geweest. Dat gedeelte zijner brieven, waarin hij over de aangelegenheden dezer
Compagnie handelt, is dan ook voor ons niet het minst belangrijk. Één ding trof mij
daarbij vooral: hij gaat naar bed en staat op met plannen tot verovering van een
Spaansche zilvervloot, en droomt ondertusschen van het buitmaken van een
rijkgeladen Spaansch koopvaardijschip.
Ook over de pogingen, die Usselincx in 1637 en 1638 aanwendde om Nederland
te betrekken in de Zweedsche Zuider-Compagnie, bevatten de brieven van
Blommaert verschillende berichten; hij geeft te kennen, dat Usselincx ‘niet aensiens
noch credit genoech heeft om sulcken grooten werck uut te voeren’; zoo het de
Zweedsche regeering ernst is met dit plan, dan moet zij er niet Usselincx, maar hare
2)
3)
ministers hier te lande voorspannen . Blommaert zelf oppert in een zijner brieven
het denkbeeld, dat Zweden toe zou treden tot de Westindische Compagnie en te
Gotenburg een Kamer van die Compagnie zou worden opgericht. Maar ook de
uitvoering van dit plan zou wel zijn afgestuit op dezelfde moeilijkheid, die Usselincx
in

1)
2)
3)

Aanhaling uit den brief van 28 Januari 1640.
Zie de brieven van 6 Juni en 7 Oct. 1637 en 6 Januari 1638.
In den brief van 22 Aug. 1637.
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den weg stond voor de verwezenlijking van zijne denkbeelden: het ontbrak Zweden
aan het noodige kapitaal tot het beginnen van groote handelsondernemingen.
Toch heeft Blommaert een onderneming op meer bescheiden schaal kunnen
doorzetten, die geleid heeft tot de stichting van de eerste Zweedsche kolonie.
Wanneer hij (in zijn brief van 26 December 1635) den Kanselier opmerkzaam maakt
op personen, van wier dienst Zweden zich moet zien te verzekeren om deel te
krijgen aan den kolonialen handel, dan schrijft hij o.a.: ‘Noch een ander persoon is
hier, die op een ander oort seer ervaeren is, die in 't lant van Cleeff woont; en alsoo
't daer vol oorloghs is, heeft my synen dienst gepresenteert en soude wel genegen
ie

wesen by Uwe Excell te comen en mondelinge openinge van dingen te doen’ enz.
De persoon, op wien hier blijkens latere brieven gezinspeeld wordt, is Peter
1)
2)
Minnewit , geboortig uit Wezel , die in dienst van de Westindische Compagnie was
3)
getreden en van 1626 tot 1632 het bestuur had gevoerd over de kolonie
Nieuw-Nederland. Hoewel hij zich

1)
2)

3)

Hij zelf spelt zijn naam Minuit en ook Blommaert doet dit; maar de spelling Minnewit geeft de
uitspraak weer.
Vgl. over hem Fr. Kapp, Peter Minnewit aus Wesel, in Histor. Zeitschrift XV (1866) blz. 225-250,
en Van Rees, Geschiedenis der Staathuishoudkunde II blz. 139 en 336. Het is de verdienste
van Kapp, dat hij het eerst de opmerkzaamheid heeft gevestigd op Peter Minnewit als stichter
der kolonie Nieuw-Zweden, daarbij gebruik makend van Amerikaansche bronnenpublicaties,
die in Europa dikwijls moeilijk toegankelijk zijn. De in Zweden bewaarde bronnen voor de
geschiedenis der stichting van Nieuw-Zweden kent hij echter niet; van Blommaert's aandeel
in de onderneming is hem dan ook niets bekend. Ook laat hij Minnewit tot 1641 het bestuur
over Nieuw-Zweden voeren; uit Blommaert's brieven blijkt echter, dat Minnewit in den zomer
van 1638 is verongelukt bij het eiland St. Christoffel.
In Augustus 1631 besloten de heeren XIX Minnewit te ontslaan; in het begin van 1632 verliet
hij Nieuw-Amsterdam: Kapp t.a.p. blz. 235.
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in die betrekking als een zeer bekwaam man had doen kennen, werd hij het
slachtoffer van een oneenigheid in den boezem der Compagnie over de in
1)
Nieuw-Nederland ingestelde patronaatschappen ; de bovendrijvende fractie
beschuldigde hem de patronen te begunstigen ten koste der Compagnie en riep
hem daarom terug van zijn post; hij keerde toen naar Holland en vervolgens naar
zijn geboorteland terug.
Voorloopig wordt in de brieven van Blommaert verder het stilzwijgen bewaard
over Peter Minnewit; eerst in zijn brief van 26 November 1636 noemt hij hem weder,
en dan met name; hij schrijft dan aan den Kanselier, dat de Zweedsche resident
Spiering bij hem in Amsterdam is gekomen en dat zij het raadzaam hebben gevonden
Peter Minnewit bij zich te ontbieden ‘om met hem wegen seecker voyage te
ie

spreecken en [hem] dan naer Sweden aff [te] veerdigen, om met Uwe Exc en de
heeren van de regeringe te spreecken.’
2)
Wij weten echter van elders wat er tusschen December 1635 en November 1636
ten opzichte van de ‘voyage’, die Minnewit zou ondernemen, was voorgevallen. In
het voorjaar van 1636 kreeg Axel Oxenstierna, die destijds te Wismar vertoefde,
een bezoek van Peter Spiering, een Nederlander van geboorte, die in de door
Zweden bezette Pruisische

1)

2)

Sinds 1629 verleende de Westindische Compagnie aan de stichters eener kolonie van minstens
vijftig personen in Nieuw-Nederland, onder den titel van ‘patroon’, zeer uitgebreide rechten
over het door hen bezette gebied: vgl. van Rees t.a.p. II blz. 333, 334. Ook Samuel Blommaert
wordt in de jaren 1630 en 1631 genoemd als deelhebber in een patronaat aan de kust van
de Delaware-baai: Hazard, Annals of Pennsylvania (Philadelphia, 1850) blz. 26. Het
laatstgenoemde werk was voor mij niet toegankelijk; ik ontleen de verwijzing aan Odhner
t.a.p. blz. 203, noot 2.
Ik maak hierbij gebruik van het vroeger reeds geciteerde artikel van Odhner, Koloniën Nya
Sveriges Grundläggning.
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havens het tolwezen had geregeld; toen deze havens in 1635 wederom werden
afgestaan, was zijn werk daar geëindigd, maar hij bleef in Zweedschen dienst.
Oxenstierna zond hem nu naar Nederland met de opdracht om de Staten-Generaal
te bewegen tot het verleenen van subsidiën aan Zweden; tevens moest hij de
gelegenheid waarnemen om de belangen der kroon Zweden in zaken van handel
of nijverheid te behartigen. Na zijne aankomst in Nederland geraakte Spiering
spoedig in aanraking met Blommaert, die hem op Minnewit opmerkzaam maakte;
deze werd dan ook naar Holland ontboden. Aanvankelijk schijnt er sprake te zijn
1)
2)
geweest van een uitrusting naar Guinea ; maar al spoedig werd een ander doel
in het oog gevat, nl. de landstreek, waarmede Minnewit uit eigen ervaring bekend
was, de Oostkust van Noord-Amerika, meer in het bijzonder de aan Nieuw-Nederland
grenzende landstreek.
Toen Spiering in den zomer van 1636 een reis naar Zweden deed, zou Minnewit
hem eerst daarheen hebben vergezeld; hij werd daarin echter verhinderd en stelde
3)
toen een memorie voor Spiering op, die deze medenam naar Zweden. Dit stuk is
van den volgenden inhoud:
‘Alsoo de navigatie veel conincrycken en

1)

2)

3)

Reeds in zijn eersten brief aan Oxenstierna, d.d. 3 Juni 1635, had Blommaert dit plan ter
sprake gebracht, en er op gewezen, dat Zweden in Guinea vooral koper en ijzer zou kunnen
afzetten.
Odhuer t.a.p. blz. 206 meent, dat eerst in 1637 werd afgezien van het plan eener uitrusting
naar Guinea, omdat daarvoor te veel kapitaal noodig was; uit de memorie van Minnewit, d d.
15 Juni 1636, die ik in den tekst laat afdrukken, blijkt echter, dat reeds toen een expeditie
naar de Oostkust van Noord-Amerika in het oog was gevat.
Ik heb deze memorie gevonden in het R.A. te Stockholm, in de portefeuille: ‘Handel och
Sjöfart. Koloniër. Nya Sverige I’. Zie mijn Verslag van Skandinavische archivalia blz. 111.
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lande [doet] floreren en allenskens in Westindiën door de Engelsche en Fransen
en Nederlanders [vele plaatsen] geoccupeert worden, soo duncket my dat de croon
Sweeden niet leedich en behoert te staen om hunne naem mede in vremde landen
te verbreyden; so hebbe ick, ondergeschreven, mynen dienst aen die croon Sweden
willen presenteeren om met een cleyn by der hant te nehmen, dat in 't korte tot een
groot door Godts segen soude connen commen.
Vooreerst hebbe an de heere Pieter Spiring voorgestelt om een voyage te doen
naer de Virgines, Nie-Neederland en andere plaetsen, daeromtrent seekere plaetse
my wel bekentelijk sien, van zeer goet climaet, dewelcke genoemt soude worden
Nova Sweediae [sic].
Tot welcke equipaje van noden soude wesen een schip van 60 à 70 à 100 lasten,
gemonteert met 17 stucken en amonitie naer advenant.
Voor cargesoen soude nodich weesen 10 à 12000 guldens, bestaende in dissels,
bijllen, ketels, duffels en andere cremerey.
Tot equipage 20 à 25 man, gevictualeert voor 12 maenden, soude omtrent
bedragen 3400 guldens.
In gevael die croon Sweeden het schip met d'ammonitie daertoe welde doen, met
12 soldaten tot besettinge van de plaetse om in possessie te houden, mitsgaders
een barckjen ofte jachtjen om aff en aen te varen [en] te handelen, soude de gantse
1)
equipaje ende uytreedinge gedaen worden voor omtrent 16000 gulden, daervoor
ick selve

1)

Er staat 1600; maar blijkens het voorgaande is dit een schrijffout voor 16000.
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presentere voor de helft in te coemen, ende de heere Spiering ofte van wegen de
croon Sweden voor d'ander helft straecks in contant daerby leggen.
De bequaemste tijt om uyt te vaeren soude wesen hoe eerder hoe beter, hoewel
dat den handel eerst op het voorjaer geschiet, maer by tijts daerwesende, kan men
die wilden bevrienden, datse in den winter sooveel vellen versamelen; en soude
hoopen 4, 5 ofte 6000 beversvellen te verhandelen, om met diet clein beginsel groot
capitael te vergaederen, om hiernaer wat meerder by der hant te nehmen.
De croon Sweeden soude gelieven de beginners van deese niewe voyaje [te]
begnadigen met ocktroi, stellende de limitten van Terra Neuff tot Florida, dat niemant
voor den tijt van 70 jaeren uyt Sweden daerwaerts soude moegen vaeren, op
verboerte van schip en goet; ende alsoo in 't vaeren in zee dickwils gerescontreert
worden eenige Spanse ofte Portugesche schepen, mosten een bestellinge mede
hebben, dat men dieselvige soude moegen aentasten en voor goede prise in
Sweeden brengen.
Dat mede d'eerste tien jaeren alle goederen van deese Compagnie van uytgaen
ende incoemen souden mogen tolvrey sein.
En also dit lant bequam is om toback te planten en andere graenen, soude goet
1)
wesen eenige bequame persoenen mede te nemen, die daer al[s] velwaerders
mede souden connen diennen.
Hierby conde mondelinge aengewesen worden, wat nuttichheeden de croon
Sweden met der tijt

1)

Versta: bewaarders van de vellen.
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daruyt soude connen trecken, tsy dat ick in Sweden ontboden worde om naerder
contentement van alles te geven, ofte sulcx als de heeren van de regeeringe sullen
goetvinden.
Dit is soo coertelijck om UE. voor memory te dienen. UE. gelieven aen den
1)
bekende vrient ten eersten antwoort uyt Sweden te schryven off men het in 't werck
sal leggen, opdat geenen tijt versuymt mag worden en anderen ocuperen 't geene
tot groet voordeel van de croon Sweden soude strecken; waermede wensche UE.
geluck op de reyse, en ick sal blijven
UE. getrouwe dienaer, Pieter Minuit.’
Amsterdam, 15 Junij 1636.
Gedurende zijn verblijf in Zweden in den zomer van 1636 heeft Spiering met de
2)
regeering aldaar over de door Minnewit voorgestelde expeditie gesproken . Toen
hij in den herfst van 1636 naar Nederland terugkeerde, vestigde hij zich daar voor
3)
goed als Zweedsch resident ; weldra werden de onderhandelingen met Minnewit
en Blommaert hervat, welke laatste nu tevens zijn officieele aanstelling als Zweedsch
commissaris kreeg. Uit het boven medegedeelde extract uit Blommaert's brief van
26 November 1636 is ons reeds gebleken, dat Spiering bij hem te Amsterdam was
gekomen en dat zij hadden besloten Minnewit,

1)
2)
3)

Hiermede zal Blommaert wel bedoeld worden.
Vermoedelijk wordt deze expeditie bedoeld in het Rådsprotokoll van 27 September 1636.
Zijn volle titel was ‘Resident en Finantieraad’; tevens was hij in den adelstand verheven onder
den naam Silfvercron till Norsholm; zijne brieven aan Oxenstierna (gewoonlijk in 't Duitsch
geschreven) onderteekent hij: Peter Spieringk Silvercroen op Norsholm.
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die inmiddels naar Emmerik was gegaan, weder naar Holland te ontbieden.
In de eerste helft van Januari 1637 had te 's Gravenhage een samenkomst plaats
1)
van Spiering, Blommaert en Minnewit; daar werd besloten tot de oprichting van
een Compagnie om handel te drijven en koloniën te stichten op de Amerikaansche
kust, van Florida tot Terra Nova, voor zooverre deze nog niet door de Nederlanders
2)
en de Engelschen was bezet ; de helft van het benoodigde kapitaal, dat op f 24000
werd geschat, zou door Blommaert en Minnewit en consorten worden geteekend;
de andere helft moest in Zweden worden bijeengebracht. Minnewit zou naar Zweden
gaan met de noodige kaarten en papieren ter voorlichting van de regeering; in
Februari 1637 aanvaardde hij de reis daarheen.
In Zweden toonden de voornaamste regeeringspersonen zich bereid, niet alleen
om de uitrusting te bevorderen, maar ook om er zelf aandeel in te nemen; de drie
Oxenstierna's en admiraal Fleming brachten te zamen met Spiering de f 12000
3)
bijeen, die van Zweedsche zijde moesten worden geteekend . Vooral Fleming
interesseerde zich voor het plan en droeg

1)
2)
3)

Het nu volgende ontleen ik aan Odhner t.a.p. blz. 206, omdat deze, behalve van Blommaert's
brieven, ook gebruik heeft gemaakt van Spiering's brieven aan Oxenstierna.
Van deze beperking wordt geen gewag gemaakt in den brief van Blommaert van 14 Jauuari
1637: maar dit geschiedt vermoedelijk zonder opzet.
Odhner t.a.p. blz. 206: ‘de från Sverige erforderliga penningbidragen tecknades af de tre
Oxenstiernorna, Klas Fleming och Peter Spiring’. De drie Oxenstierna's, die hier bedoeld
worden, zijn de rijkskanselier Axel Oxenstierna, zijn broeder, de rijksdrost Gabriel Gustafsson
Oxenstierna en de rijksschatmeester Gabriel Bengtsson Oxenstierna. - Spiering teekende
voor f 4500, Axel en Gabriel Gustafsson Oxenstierna elk voor f 3000, de overigen voor kleinere
bedragen: Odhner t.a.p. blz. 206, noot 3.
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zorg, dat twee vaartuigen, toebehoorende aan de (sinds 1630) vereenigde Zuider1)
en Scheepscompagnie voor den tocht werden uitgerust , een groot en gemonteerd
2)
schip, de Kalmar Sleutel, en een jacht, de Vogel Grijp of de Griffioen . Blommaert
3)
was ondertusschen in Holland bezig met alles voor te bereiden voor den tocht : hij
zorgde voor den aankoop van de levensmiddelen en de lading (breede duffels,
daarvoor expresselijk in Kampen en Leiden gemaakt, en ketels) en voor het
4)
aanwerven van officieren en manschappen , die met de overige benoodigdheden
naar Gotenburg werden gezonden, vanwaar de expeditie zou uitzeilen. Voor dit
alles stond hij alleen, omdat Minnewit door ziekte in Zweden werd opgehouden en
eerst in den zomer van 1637 naar Holland terugkeerde; vandaar ging ook hij later
naar Gotenburg. Uit alles blijkt, dat Blommaert de eigenlijke ziel van de expeditie
was; hij gaf aan Minnewit de instructie voor zijn tocht mede; hij zelf was voor een
5)
vierde part bij de onderneming geïnteresseerd, Minnewit voor een achtste ; hij
schoot de gelden voor,

1)
2)

3)
4)

5)

Odhner t.a.p. blz. 207.
De Zweedsche namen luiden: Kalmar Nyckel en Gripen. Bij de Kalmar Sleutel hoorde ook
een sloep, waarmede later de rivier de Delaware werd opgevaren. Blommaert had alleen om
een schip en een sloep gevraagd; de Zweedsche regeering gaf er een jacht bij; ook daardoor
stegen de kosten der uitrusting boven het geraamde bedrag.
Blommaert's brieven uit het jaar 1637 handelen uitvoerig over alles, wat de voorbereiding der
uitrusting betreft.
Op aandrang van Blommaert wendde Spiering zich tot de Staten-Generaal met het verzoek
om 25 a 30 schippers, stuurlui en bootsgezellen te mogen aannemen ten dienste van de
kroon Zweden: zie Resol. St. Gen. 26 Mei 1637. Uit Blommaert's brief van 6 Juni 1637 blijkt,
dat dit verzoek werd ingewilligd.
In zijne memorie van 15 Juni 1636 (zie hiervóór, blz. 44 en 45) had Minnewit voorgesteld,
dat hij zelf voor de eene helft in de kosten der expeditie zou bijdragen, terwijl de andere helft
in Zweden moest worden bijeengebracht. Maar Blommaert schrijft in zijn brief van 6 Mei 1637:
‘[Minuit sal] selver een achste paert voor sijn particulier daerin participeren. Ick sal de rest
furneren, doch sullent laeten stellen op den naem van Minuit, om redenen’ enz. (op de reden,
waarom hij dit deed, kom ik later terug). Daar in Holland de helft van het kapitaal moest worden
gefourneerd, volgt hieruit, dat Blommaert voor ⅜ aandeel nam. Maar in zijn brief van 9 Sept.
1637 bericht hij, dat hij voor ¼ aandeel heeft genomen in den tocht. Deze schijnbare
tegenstrijdigheid is wel te verklaren; in verschillende brieven spreekt Blommaert van ‘de
participanten’ in Holland, waarmede dan, blijkens het verband, andere personen worden
bedoeld dan Minnewit en hij. Blommaert zal dus, naar ik vermoed, voor zich zelf ¼ hebben
bijgedragen, en het ontbrekende ⅛ zal dan door verschillende personen in Holland zijn
bijeengebracht. Hierop wijzen ook de volgende woorden uit Blommaert's brief van 28 Januari
1640: ‘Minuit [in 1637] hier [nl. in Holland] gekomen sijnde, beeft participanten gesocht’ enz.
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1)

die de Zweedsche participanten nog in gebreke bleven te storten .
Ondanks den aandrang van Blommaert, die in brief op brief uiteenzette, waarom
het gewenscht was dat de expeditie vroeg in het jaar zou uitzeilen, werd dit uitzeilen
vertraagd, niet alleen door de ziekte van Minnewit, maar ook door het talmen in
Zweden; en ondertusschen waren de maandgelden van de bemanning reeds
ingegaan. Eerst in het late najaar van 1637 kozen de schepen zee; maar zij werden
in de Noordzee door een geweldigen storm overvallen en moesten in Tessel en te
Medemblik binnenloopen om de geleden schade te herstellen en den voorraad
levensmiddelen, door het lange wachten in Zweden reeds geslonken, aan te vullen.
Door dit alles steeg het bedrag der onkosten tot f 36000, zoodat elk der

1)

In den brief van 18 November 1637 schrijft Blommaert: ‘[op mijn verzoek om terugbetaling
van de voorschotten] antwoort [Spiering] my nu, dat ick noch patientie moet hebben; sulcx
soude moegen geseght worden in andere occasie, maer niet in compagnie, daer iedereen
sijn capitael pront behoort te furneren, om winst off verlies door den segen des Heeren te
verwachten’.
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participanten naar rato weer bij moest passen. Hierover was Blommaert al evenmin
gesticht als over het feit, dat de Zweedsche regeering de kosten van de bewapening
en uitrusting der schepen niet wilde dragen, waarop de Hollandsche deelnemers
hadden gerekend; maar hij troostte zich met de hoop, dat één rijke Spaansche prijs
sten

weer alles goed zou kunnen maken. Den 31
December 1637 aanvaardden de
Kalmar Sleutel en de Griffioen wederom de reis.
Van den aanvang af was het de bedoeling van Minnewit geweest om koers te
zetten naar een landstreek, gelegen tusschen Virginia en Nieuw-Nederland, aan
den rechteroever der Delaware, en deze onder den naam van Nieuw-Zweden voor
1)
de kroon Zweden in bezit te nemen . Toen hij gouverneur van Nieuw-Nederland
was, had hij dat land leeren kennen als vruchtbaar, met een voor kolonisatie gunstig
klimaat en door zijne ligging aan de Delaware uiterst geschikt zoowel voor het drijven
van handel landinwaarts als voor den handel op West-Indië.
De Nederlandsche Westindische Compagnie had reeds vroeger zich aan den
oever der Delaware gevestigd. In 1623 had zij een expeditie uitgezonden onder
Cornelis Mey, die de rivier opvoer en aan den linkeroever daarvan een kleine sterkte
bouwde, het fort Nassau. In 1631 was door een consortium van Hollandsche
2)
kooplieden (waartoe ook Blommaert behoorde) een expeditie uitgerust onder leiding
van De Vries, die landde in de buurt van Kaap Hinlopen, aan den mond der Delaware,
en aan den rechteroever daarvan de kolonie Zwanendal stichtte; van de Indianen
werd land gekocht aan beide oevers

1)
2)

Zie zijne memorie van 15 Juni 1636, hiervóór, blz. 44.
Vgl. hiervóór, blz. 42, noot 1.
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der rivier. Maar reeds twee jaren later werd zoowel Zwanendal als fort Nassau door
de Indianen verwoest; het laatste werd echter spoedig weer hersteld. Toen de
expeditie van Minnewit in den mond der Delaware kwam, was de toestand daar
zoo, dat aan den rechteroever geen Nederlandsche nederzetting meer bestond;
1)
alleen aan den linkeroever, een eind de rivier op, lag het fort Nassau .
Ook de Engelschen maakten aanspraak op de streek aan weerszijden van den
mond der Delaware en hadden in 1635 van Virginia uit een aanval op fort Nassau
2)
gedaan, welke echter werd afgeslagen ; maar bij de aankomst van Minnewit was
geen enkel punt aan de rivier door hen bezet. Van de Engelschen zou Minnewit dus
3)
vermoedelijk weinig last hebben ; en wat de Nederlanders betreft, was het in zijn
voordeel, dat de aandacht der Westindische Compagnie in dezen tijd bijna geheel
in beslag werd genomen door Brazilië.
4)
In Maart 1638 kwam Minnewit met zijne beide schepen aan den mond van de
Delaware of, zooals

1)
2)
3)

4)

Het voorgaande naar Carl Sprinchorn, Kolonien Nya Sveriges Historia, in Historiskt Bibliotek,
1878, blz. 171.
Sprinchorn t.a.p. blz. 172.
Sprinchorn t.a.p. blz. 170, noot 3, bericht dat de oudste Zweedsche geschiedschrijvers, die
over Nieuw-Zweden handelen, nl. Th. Campanius Holm in zijne Beskrifning om Nya Sverige
(Stockholm, 1702) en Acrelius in zijne Församl. tillstånd i Nya Sverige (Stockholm, 1759)
verhalen, dat de Zweedsche regeering in 1634 door haar gezant in Engeland, Johan
Oxenstierna, van Karel I verwierf, dat Engeland alle aanspraken, die het op het land aan de
Delaware krachtens het recht van ontdekking kon maken, op Zweden overdroeg. Is dit bericht
juist, dan heeft de Zweedsche regeering dus al over een vestiging aan de Delaware gedacht,
voordat Blommaert en Minnewit haar daarop opmerkzaam maakten.
Zie voor de vaststelling van dezen datum Sprinchorn t.a.p. blz. 172, in verband met zijne
Bijlage I op blz. 252-254.
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de Nederlanders haar noemden, de Zuidrivier. Hij voer een rechterzijriviertje daarvan,
1)
de Minquas-kil, binnen, sloot met de hoofden der Indianen een contract , waarbij
zij hem een streek land aan den rechteroever der Delaware verkochten, liet er de
Zweedsche vlag hijschen en doopte het land Nieuw-Zweden.
Aan de Minquas-kil, bij deze gelegenheid tot Elbe herdoopt, begon Minnewit op
de plaats, waar tegenwoordig de stad Wilmington ligt, een fort te bouwen, dat naar
de Zweedsche koningin Christina werd genoemd, alsmede een paar huizen. Het
jacht de Griffioen werd naar Virginië gezonden om te trachten daar zijne lading te
verhandelen. De sloep voer de Zuidrivier op om eenigen handel te zoeken; toen zij
echter bij fort Nassau kwam, verhinderde de bezetting haar verder te varen. De
toenmalige gouverneur van Nieuw-Nederland, Willem Kieft, door de manschappen
van fort Nassau onderricht van de komst van Minnewit, zond aan dezen laatste een
2)
protest tegen zijne vestiging aan de Zuidrivier, maar Minnewit bekommerde zich
daarom niet.
Ondertusschen was het jacht teruggekeerd van Virginië, waar het geen handel
had kunnen drijven,

1)
2)

Den inhoud van dit contract, d.d. 29 Maart 1638, leert men kennen uit een declaratie van 13
Juli 1651, die Sprinchorn t.a.p. in de eerste zijner bijlagen heeft laten afdrukken.
Zie dit protest bij Kapp t.a.p. blz. 246, 247. In Blommaert's brieven wordt geen gewag gemaakt
van het aanhouden van de sloep door de bezetting van fort Nassau, evenmin van het protest
van Kieft. Misschien heeft hij er niets over gevonden in de papieren van Minnewit, waaraan
hij ontleent wat hij in zijne brieven van 13 Nov. 1638 en 28 Januari 1640 over de expeditie
mededeelt. Wegens zijne later te bespreken tegenstrijdige uitlatingen over het feit, of de
Westindische Compagnie voorkennis droeg van de expeditie van Minnewit, is de mogelijkheid
echter niet uitgesloten, dat Blommaert opzettelijk verzwijgt wat hij van dit protest wist.
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1)

daar de Engelsche gouverneur weigerde hiertoe toestemming te geven . Minnewit
liet het jacht daarop zijne lading lossen en zond het naar West-Indië, naar het eiland
St. Christoffel, om water en zout in te nemen en vervolgens ‘om de West te loopen
en een vetten Spanjaard te veroveren, die de onkosten van de expeditie goed zou
maken’. Toen het fort Christina voltooid was, maakte ook hij zelf aanstalten tot de
afreis; hij had aan de Zuidrivier met de inboorlingen nog eenigen handel in pelswerk
kunnen drijven en liet daartoe ook de rest van zijn lading achter; de lading, die de
Griffioen gelost had, liet hij aan boord van zijn eigen schip brengen. Het commando
2)
over het fort vertrouwde hij aan Måns Kling toe, die 23 man onder zijn bevel hield;
Hendrik Huyghen werd met de leiding der handelszaken belast; ook de sloep bleef
achter, opdat men daarmede de rivier op en af zou kunnen varen om handel te
drijven.
Omstreeks half Juni vertrok Minnewit met de Kalmar Sleutel naar St. Christoffel
en ruilde daar zijne lading tegen tabak. Reeds was hij op het punt naar Zweden te
vertrekken, toen hij te gast ging aan boord van een schip uit Rotterdam, het Vliegende
Hert; terwijl hij daar vertoefde, stak plotseling een orkaan op, waardoor alle schepen
van de reede werden geslagen en sommige verongelukten, daaronder het Vliegende
Hert. Toen de bemanning van de Kalmar Sleutel de zekerheid had gekregen, dat
Minnewit was vergaan, aanvaardde zij de terugreis naar Zweden;

1)
2)

Zie daarover Odhner t.a.p. blz. 207, en Kapp t.a.p. blz. 245. Ten onrechte houdt Kapp het er
voor, dat Minnewit zelf in Virginië is geweest.
Dit is de eenige Zweed, die bij de expeditie genoemd wordt; de overigen schijnen allen
Hollanders te zijn geweest: Odhner t.a.p. blz. 210.
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maar in de Noordzee werd het schip door een storm beloopen en moest met
gekapten mast in Holland binnenvallen; vandaar vertrok het later naar Gotenburg.
In diezelfde Zweedsche haven viel ook de Griffioen binnen; op zijn kruistocht in
Westindië was dit jacht er niet in geslaagd om een ‘vetten Spanjaard’ buit te maken;
het had vervolgens koers gezet naar Nieuw-Zweden en bracht vandaar een lading
pelterijen mede.
Aldus eindigde de eerste expeditie naar Nieuw-Zweden. De aandeelhouders in
Nederland waren over den afloop daarvan weinig tevreden; van den aanvang af
hadden zij geklaagd, dat de zaak in Zweden veel te groot werd opgezet en de kosten
veel te hoog liepen; hun was het niet te doen geweest om een Zweedsche kolonie
te stichten, maar om winst te behalen door den handel en misschien hadden zij ook
wel als sluitpost der rekening gehoopt op de verovering van een ‘vetten Spanjaard’.
Maar de Zweedsche regeering dacht daar anders over; voor haar was het verkregen
resultaat van groote beteekenis. Vooral Fleming, sinds November 1637 president
van het nieuw opgerichte Commercie-Collegium, spande alle krachten in om de
nieuwe kolonie tot bloei te brengen en maakte terstond aanstalten voor een nieuwe
1)
uitrusting daarheen . De kroon Zweden nam voortaan ook geldelijk deel aan de
uitrustingen en bevorderde die door allerlei middelen, ook door gewelddadige. Toen
in Zweden zich geen vrijwilligers aanboden om als kolonisten naar Amerika te
trekken, werden boereknechten, die uit hun dienst waren weggeloopen of iets anders
op hun kerfstok hadden, gedwongen om met hunne gezinnen naar Nieuw-Zweden
te gaan.
De verdere geschiedenis van de kolonie Nieuw-

1)

Odhner t.a.p. blz. 213 vlg.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

55
1)

Zweden behoef ik hier niet ter sprake te brengen, omdat Blommaert's brieven
daarover zwijgen. De aanspraken der Nederlandsche deelnemers werden door de
Zweedsche regeering in 1641 voor f 18000 afgekocht; van dat oogenblik af droeg
de onderneming geheel een nationaal Zweedsch karakter; haar beambten, zoowel
2)
de burgerlijke als de militaire, waren voortaan bijna zonder uitzondering Zweden .
Toch hebben ook Nederlandsche landverhuizers zich als kolonisten in
3)
Nieuw-Zweden gevestigd . In 1639 hadden een aantal inwoners der provincie
Utrecht, ‘siende dat de lasten op de landen hoe langer hoe swaerder vallen en dat
den huysman qualijck den cost daerop can crygen’, zich gewend tot het bestuur der
Westindische Compagnie om als kolonisten naar Nieuw-Nederland te trekken. Toen
zij het echter niet eens konden worden over de voorwaarden, richtten zij zich tot de
Zweedsche regeering en zonden een afgevaardigde naar Stockholm om over een
sten

vestiging in Nieuw-Zweden te onderhandelen. Den 24
Januari 1640 st. vet.
verleende de Zweedsche regeering hun een octrooi voor het stichten van

1)
2)

3)

Men raadplege daarover het meermalen aangehaalde artikel van Sprinchorn.
In de lijst van allen, die in 1644 als dienaren der Zweedsche Compagnie in Nieuw-Zweden
waren (‘Rulla oppå altt deedt Folck, såsom uthi Nye Swerigie ähro, huru thee på alle platzer
och plantatier fördelte ähro, som under specificeres pro anno 1644’), opgesteld door den
toenmaligen gouverneur Johan Printz en medegedeeld bij Odhner t.a.p. blz. 233-235, vindt
men bijna uitsluitend namen van Zweden. De eenige Nederlander, die in deze lijst met
beslistheid is aan te wijzen, is Hendrik Huyghen, die de reis van Minnewit had medegemaakt
en door dezen in 1638 was achtergelaten om de handelszaken te leiden: zie hiervóór, blz.
53.
Zie voor het volgende Blommaert's brief van 28 Januari 1640 en de bijlage, die ik daaraan
heb toegevoegd; vgl. verder Odhner t.a.p. blz. 216 en 217.
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een kolonie in Nieuw-Zweden, waarvan de inhoud bijna geheel een navolging is
van de bepalingen, die voor de patronaatschappen der Nederlandsche Westindische
Compagnie golden. Joost van den Boogaerdt was de leider der Utrechtsche
landverhuizers, die in November 1640 in Nieuw-Zweden aankwamen en zich daar
vestigden in de nabijheid van het fort Christina.
De betrekkingen van Samuel Blommaert met Zweden eindigen in denzelfden tijd,
waarin de uitrustingen naar Nieuw-Zweden ophielden te geschieden voor
gezamenlijke rekening van Zweden en Nederlanders en een nationaal-Zweedsche
onderneming werden. Misschien is er wel eenig verband tusschen het een en het
ander. Blommaert had bij de eerste uitrusting een vrij groote som gelds
voorgeschoten; ook voor de tweede uitrusting - waarbij de overige deelnemers hier
te lande zich niet meer wilden interesseeren - betaalde hij allerlei onkosten, die
moesten worden gemaakt toen de Kalmar Sleutel op haar tweede uitreis naar
Nieuw-Zweden lek te Medemblik binnen liep. Het is mogelijk, dat men in Zweden
in gebreke bleef hem de voorgeschoten gelden terug te betalen of wel zijne diensten
te beloonen naar de waarde, waarop Blommaert zelf ze schatte, en dat hierdoor
Blommaert aan Zweden den dienst heeft opgezegd. Voor deze veronderstelling
vind ik eenigen steun in het feit, dat de Zweedsche archiefstukken wel melding
maken van een besluit tot afkoop der rechten van de deelnemers in Nederland,
1)
maar niet van het voldoen der vorderingen van Blommaert . In de twee

1)

Odhner t.a.p. blz. 216, noot 3: ‘När och på hvad sätt Blommaert fått ersättning för sina särskilda
utgifter, hafva vi ej funnit antecknadt.’
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missives van Blommaert, die uit het jaar 1641 over zijn (waarvan één trouwens
slechts in fragment bewaard is), brieft hij alleen nouvelles over, maar schrijft geen
woord over Nieuw-Zweden; daarna houdt de correspondentie op, is er althans geen
enkele brief meer bewaard. Het staat vast, dat hij aan de derde uitrusting naar
1)
Nieuw-Zweden, die in 1641 werd ondernomen, geen deel nam ; en reeds vroeger
2)
werd medegedeeld , dat in 1642 Harald Appelboom en Peter Trotzig in zijne plaats
als Zweedsche commissarissen te Amsterdam kwamen.
Maar nog een andere verklaring van Blommaert's afscheid uit Zweedschen dienst
biedt zich aan. De lezers, die het geduld hebben gehad mij tot hiertoe te volgen,
zullen zeker reeds een en andermaal bij zich zelf de opmerking hebben gemaakt,
dat Blommaert, bewindhebber - en een der toongevende bewindhebbers - der
Westindische Compagnie, tot deze maatschappij in een uiterst scheeve positie was
komen te staan; niet alleen toch liet hij, sinds hij als bezoldigd adviseur van Zweden
in handelszaken was opgetreden, de regeering van dit rijk genieten van de kennis
van den handel op Amerika en Afrika, die hij als bewindhebber der Compagnie had
3)
verworven , maar hij spoorde haar ook aan tot allerlei

1)

2)
3)

Odhner t.a.p. blz. 221 noemt de participanten in deze uitrusting. In mijn Verslag van
Skandinavische archivalia blz. 106, 107 heb ik bij een excerpt uit een rekening van het jaar
1642, waarin de participanten in de Zweedsche Westindische of Amerikaansche of
Nieuw-Zweden-Compagnie worden genoemd, ten onrechte beweerd, dat met de daar
genoemde ‘alte Schiffscompagnia’ Blommaert, Minnewit en consorten worden aangeduid.
Daarmede wordt de oude Zuider- of Scheepscompagnie bedoeld, die voor 18000 rijksdaalders
(de helft van het kapitaal) deelnam in de Zweedsche Westindische Compagnie: zie Sprinchorn
t.a.p. blz. 177.
Zie hiervóór, blz. 34.
‘Het en sal de croon Sweden niet schaedelijck wesen, dat ick die vergaederinge van de XIX
bywoone om meerder experientie van alles te crygen’ (in den brief van 23 Juli 1637). ‘Ick
moet mynen tijt wel imploieren, terwyle ick noch in dienst van de Compagnie ben, dat wel
maer twee jaeren meer sal duyren, om van alles kennisse te hebben’ om aan de kroon Zweden
volkomen informatie te kunnen geven (in den brief van 28 Januari 1640).
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ondernemingen, die òf aan de Nederlanders in het algemeen, òf aan de Westindische
Compagnie in het bijzonder concurrentie zouden aandoen. Voor Zweden was
Blommaert zeker een voortreffelijk consul; maar die consul was tevens bewindhebber
der Westindische Compagnie; en de consul ried aan tot ondernemingen, die de
bewindhebber had moeten trachten te verijdelen. De uitrusting naar Nieuw-Zweden
geschiedde hoofdzakelijk door toedoen van Blommaert; voor een aanmerkelijk
bedrag was hij zelf er bij betrokken: was dit te rijmen met den eed, dien hij als
bewindhebber had afgelegd, waarin hij o.a. had gezworen ‘in alles te sullen
bevorderen 't meeste proffijt van de Compagnie ende derselver schade te beschutten
1)
sooveel moghelijck sal zijn? ’ De vraag te stellen is tevens haar te beantwoorden.
En wij herinneren ons nu dat Michel le Blon, toen hij Blommaert aan Spiering
aanbeval, ironisch had beloofd, dat Blommaert, zoo hij door de Zweedsche regeering
in bezoldigden dienst werd genomen, ‘zijnne getrouwicheyt tegens compagniën en
alles, dat hy oyt by der handt gehat heeft, claerlycken [zou] laeten blycken, te meer
overmits hy tegens deselve gepickiert is ende eenige van hun officiers, die
2)
gemisnoegd zijn, op zijn handt heeft .’ Toen Le Blon dit schreef, in

1)
2)

De eed der bewindhebbers staat in art. XLIV van het octrooi der Compagnie, dat voorin de
Laet's Historie ofte Jaerlijck Verhael is afgedrukt.
Hiervóór, blz. 31.
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Juli 1634, was Blommaert geen bewindhebber meer, alleen hoofdparticipant van
de Westindische Compagnie en stond hij dus vrijer tegenover haar; maar in 1636
werd hij weder tot bewindhebber benoemd en de jaren, waarin hij de Zweedsche
regeering van zijn adviezen diende, vallen juist samen met die, waarin hij als
bewindhebber der Compagnie zeer op den voorgrond trad.
Blommaert's brieven aan Oxenstierna leveren het bewijs, dat hij zich bewust was
van het dubbelzinnige zijner positie en het ongeoorloofde zijner handelingen. Reeds
in den allereersten brief verklaart hij, dat het uitbrengen van zijne adviezen ‘met
scrupule moet geschieden’ en uit hij de vrees, dat zijne brieven in handen zullen
komen van wie er beter onbekend mede bleven. Wanneer hij voor het eerst de
aandacht van den Kanselier vestigt op den gewezen gouverneur van
Nieuw-Nederland, Peter Minnewit, noemt hij diens naam niet, spreekt alleen met
1)
groote omzichtigheid van ‘zeker persoon, die op een ander oord zeer ervaren is’ .
Het is waar, wanneer hij zijn aanstelling tot Zweedsch Commissaris in den zak heeft,
begint zijn geweten te kloppen: ‘in gevalle dat iet soude moegen voorgenomen
worden, dat tegen de Compagnie soude moegen wesen, soude tselve met geen
goet gemoet connen doen, soo lange als ick in dien dienst ben, maer soude
2)
denselven moeten verlaeten .’ Maar deze gewetensklopping moet alleen dienst
doen om de Zweedsche regeering een som gelds uit de schatkist te kloppen; immers,
zoo betoogt hij, als bewindhebber van de Compagnie krijg ik jaarlijks een goed
tractement;

1)
2)

Hiervóór, blz. 41.
Zie den brief van 26 Nov. 1636.
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dit raak ik kwijt, zoodra mijn teer gemoed mij verbiedt langer het bewindhebberschap
te vervullen; in dat geval reken ik er op, dat de Zweedsche regeering mij, behalve
mijn jaarwedde als Commissaris, een vereering zal geven in evenredigheid van de
door mij bewezen diensten. Toen hem echter bleek, dat de Zweedsche regeering
scheutiger was met beloften dan met rijksdaalders, bleef hij zijn tractement als
bewindhebber opstrijken, hoewel de uitrusting naar Nieuw-Zweden toch zeker wel
1)
mocht worden beschouwd als ‘iet, dat tegen de Compagnie’ was. Herhaaldelijk
kondigt hij zijn voornemen aan om het bewindhebberschap te laten varen; hij is
immers iemand, die ‘altijt met open deuren wil wandelen’ en buiten opspraak verlangt
2)
te blijven en met een gerust geweten wenscht te leven ; maar verder dan tot de
aankondiging van zijn aftreden brengt hij het niet.
Juist op het punt, dat voor de beoordeeling van Blommaert's ‘getrouwicheyt’ ten
opzichte der Westindische Compagnie van het meeste belang is, spreken zijne
den

verklaringen elkaar tegen. Den 6 Mei 1637 schrijft hij aan Oxenstierna, dat hij
zijn aandeel in de uitrusting naar Nieuw-Zweden op naam van Minnewit zal stellen,
‘om redenen’; hoofdzakelijk, zooals hij laat volgen, omdat hij nog in dienst van de
Westindische Compagnie is. Dit laat zich hooren; en daaruit volgt dus, dat hij voor
3)
de Westindische Compagnie zijn aandeel in de uitrusting geheim heeft gehouden
- waartoe hij, zou men meenen, ook

1)
2)
3)

In de brieven van 26 November 1636, 6 Mei en 23 Juli 1637.
Zie den brief van 6 Mei 1637.
Ook van elders wordt dit bevestigd. Odhner t.a.p. blz. 206 deelt - uit brieven van Spiering aan
Oxenstierna - mede, dat Spiering eerst gewenscht had nog andere personen in Holland over
de voorgenomen uitrusting te raadplegen, maar daarvan had afgezien op aandrang van
Minnewit en Blommaert, die zeiden dat de zaak zoo geheim mogelijk moest worden gehouden,
opdat de Westindische Compagnie de onderneming niet zou verijdelen.
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1)

alle reden had! Doch hoe dit te rijmen met hetgeen hij op 28 Januari 1640 schrijft :
ik heb in den beginne aandeel genomen in de uitrusting en daar ik zag, dat er iets
groots uit zou groeien, en wel begreep, dat de Westindische Compagnie het mij,
als bewindhebber, later ten kwade zou duiden, dat ik eraan deel had genomen, heb
ik ‘participatie genomen met hun kennisse, daervan my acte doenmaels tot mijn
ontlastinge is gegeven’. In die acte zou hij dan tevens beloofd hebben, de zaak zoo
te beleiden, dat Minnewit buiten de limieten van Nieuw-Nederland zou blijven; en
2)
dit, zoo vervolgt hij, heeft Minnewit ook 0gedaan , want hij is de Zuidrivier ingevaren
en ‘heeft hem nedergestelt Suytwaerts tusschen de Engelschen en Nieu Nederlant’.
Men zou de tegenstrijdigheid tusschen de verklaring van 6 Mei 1637 en die van
28 Januari 1640 kunnen opheffen, door te veronderstellen, dat Blommaert eerst
van plan is geweest zijn aandeel in de expeditie voor de Westindische Compagnie
verborgen te houden, maar later daarop terug is gekomen en open kaart heeft
gespeeld. Maar deze veronderstelling stort dadelijk ineen, omdat Blommaert in een
brief van 4 September 1638, (nadat hij bericht heeft gekregen van de aankomst van
Minnewit aan de Zuidrivier) zijne vrees uit, dat de Westindische Compagnie, zoodra
haar gerapporteerd is, dat ‘de Sweden in

1)
2)

Aan het slot van zijn brief van 28 Januari 1640.
Ook in het eerste gedeelte van den brief van 28 Januari 1640 schrijft Blommaert, dat Minnewit
beloofd had zich niet neder te zetten in de limieten van de Westindische Compagnie.
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haer gepretendeerde limiten’ zijn gekomen, daarover bij de Staten-Generaal haar
beklag zal indienen; hij is bang, dat hij ‘daerom te lyden sal hebben’ en verzoekt,
dat de Zweedsche regeering door hare ministers in Holland het gebeurde zal laten
verdedigen. Voor dit alles zou geen reden geweest zijn, wanneer Blommaert, zooals
hij in zijn brief van 28 Januari 1640 bericht, vóór het uitzeilen van de expeditie open
kaart had gespeeld met de Westindische Compagnie. Ik ben dan ook geneigd aan
te nemen, dat hij in laatstgenoemden brief onwaarheid spreekt, al kan ik er geen
aannemelijke verklaring voor vinden, waarom hij aan Oxenstierna dezen leugen wil
opdisschen.
Nog een andere reden is er, om de mededeeling, dat Minnewit's expeditie met
voorkennis van de Westindische Compagnie heeft plaats gegrepen, te verwerpen.
Indien dit geschied ware, zou Blommaert toch wel gezorgd hebben, dat aan Minnewit
een schriftelijke verklaring daarvan was medegegeven, welke deze had kunnen
toonen aan de ambtenaren der Compagnie in Nieuw-Nederland; maar in dat geval
1)
zou dan ook het protest van Willem Kieft, den gouverneur van Nieuw-Nederland,
tegen de nederzetting van Minnewit aan de Zuidrivier zijn uitgebleven.
Ten slotte nog dit. In zijn brief van 28 Januari 1640 schrijft Blommaert, gelijk wij
zooeven hoorden, dat Minnewit zijne belofte, om zich niet neder te zetten in de
limieten der Westindische Compagnie, is nagekomen, want hij is de Zuidrivier
binnengevaren en heeft zich gevestigd tusschen Nieuw-Nederland en de Engelschen
(in Virginië). Daaruit zou men moeten afleiden, dat Blommaert dat gedeelte van de
kust der Zuidrivier, waar het fort Christina werd gebouwd,

1)

Zie hiervóór, blz. 52.
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als buiten de limieten der Compagnie gelegen beschouwt. Op zich zelf is dit reeds
niet aannemelijk; de rechteroever der Zuidrivier, waar Minnewit de kolonie
Nieuw-Zweden stichtte, was wel is waar op dat oogenblik niet door de Nederlanders
1)
bezet, maar zij hadden er vroeger reeds een kolonie gehad en bezaten bovendien
vlak in de nabijheid, op den linkeroever, een sterkte, fort Nassau. Blommaert moest
weten, dat de plaats, waar Nieuw-Zweden werd gesticht, door de Westindische
Compagnie werd beschouwd als binnen haar gebied te zijn gelegen. En hij wist dit
ook. Dezelfde brief van 4 September 1638, waaruit wij zooeven de onwaarheid
concludeerden van Blommaert's verzekering, dat de expeditie met voorkennis en
goedvinden der Westindische Compagnie had plaats gehad, levert ook het bewijs,
dat Blommaert zeer goed wist, dat de Compagnie den rechteroever der Zuidrivier
als haar territoir beschouwde. Immers, zoodra hij bericht heeft gekregen van
Minnewit's vestiging daar, uit hij de vrees, dat de Compagnie er bij de
Staten-Generaal over zal klagen, dat ‘de Sweden in haer gepretendeerde limiten’
zijn gekomen.
De slotsom van deze argumentatie is dus, dat Blommaert zich tegenover de
Westindische Compagnie aan een ongeoorloofde handeling heeft schuldig gemaakt,
toen hij de uitrusting van Minnewit heeft op touw gezet. Voor elk ander had de
verontschuldiging kunnen gelden, dat de Westindische Compagnie de ontginning
der boorden van Hudson en Delaware, die zij nominaal in bezit had genomen, bijna
geheel verwaarloosde, en dat er in Amerika nog plaats voor

1)

Nl. de kolonie Zwanendal, een patronaatschap, in 1631 gesticht (zie hiervóór, blz. 50).
Blommaert zelf had deelgenomen aan deze uitrusting; reden te meer, waarom het hem bekend
moest zijn, dat deze streek binnen de limieten der Compagnie lag.
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velen was; maar voor een bewindhebber van de Compagnie kan men deze
verontschuldiging kwalijk aanvoeren.
Het aandeel van Blommaert in de stichting der kolonie Nieuw-Zweden is natuurlijk
niet verborgen gebleven voor de overige bewindhebbers der Compagnie. In zijne
brieven aan Oxenstierna zwijgt hij over de onaangenaamheden, die hem naar
1)
aanleiding daarvan wedervoeren; maar van elders weten wij, dat de Nederlandsche
deelnemers aan de uitrusting, en vooral Blommaert, harde woorden te hooren
kregen. Ik vermoed dat ook hierin de verklaring is te zoeken van Blommaert's
afscheid uit den Zweedschen dienst; misschien is hij door de Compagnie wel voor
de keus gesteld om òf zijn bewindhebberschap, óf zijn post als Zweedsch consul
op te geven; maar daarmede betreed ik het ruime veld der gissingen. Hoe dit zij,
Blommaert heeft het niet voorgoed bij de Westindische Compagnie verkorven;
immers, nadat hij in 1642, toen zijn tijd van zes jaren verstreken was, had moeten
aftreden, werd hij in 1645 voor de derde maal tot bewindhebber gekozen.
Ten slotte nog een enkel woord over de houding der Westindische Compagnie
tegenover de kolonie Nieuw-Zweden. Op het protest, dat de gouverneur van
Nieuw-Nederland, Willem Kieft, tegen de vestiging van Minnewit aan de Zuidrivier
had ingediend, volgden voorloopig geen daden; vermoedelijk heeft Kieft ook op
nader instructies uit het vaderland gewacht. Maar het bestuur van de Westindische
Compagnie in Nederland bekommerde zich in dezen

1)

Ik ontleen dit aan Odhner t.a.p. blz. 214, die brieven van Spiering aan Oxenstierna als zijne
bronnen noemt; Odhner schrijft o.a. ‘I synnerhet hade Blommaert mycket obehag af sin
delaktighet i denna sak.’
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tijd niet veel om de kolonie Nieuw-Nederland; de heeren XIX hadden het hoofd te
vol van de gebeurtenissen in Brazilië. Toen bovendien de Zweedsche regeering al
1)
spoedig het bestuur van de kolonie Nieuw-Zweden in handen nam , zou de
Westindische Compagnie, gesteld dat zij aanvankelijk voornemens ware geweest
haar recht met de wapenen te handhaven, zich wel tweemaal bedacht hebben,
voordat zij vijandelijkheden tegen de Zweden pleegde. Op de politiek der
Westindische Compagnie hadden de Staten-Generaal een veel grooter invloed dan
op die der Oostindische; en juist in deze jaren zocht de regeering van onze Republiek
de vriendschap van Zweden, omdat de voortdurende conflicten met Denemarken
deden vreezen, dat een oorlog met dit rijk niet lang meer zou uitblijven; in September
1640 werd tusschen Zweden en de Republiek een tractaat gesloten ‘tot verzekering
van de veiligheid en vrijheid van de scheepvaart en den koophandel in de Oost- en
2)
de Noordzee .’ Redenen van algemeene politiek verklaren dus reeds voldoende,
waarom geen poging werd gedaan om de Zweden met geweld uit hunne vestiging
aan de Zuidrivier te verdrijven.
Zoo bleef voorloopig de vrede tusschen Nederlanders en Zweden in
Noord-Amerika ongestoord, al zagen de eersten het met schele oogen aan, dat de
Zweden hun gebied gestadig vergrootten en hunne handelsbetrekkingen uitbreidden,
en al was het hoofdzakelijk gemeenschappelijke naijver op de Engelschen, die hen
ervan terughield om onderling

1)
2)

Over de verhouding van de Zweedsche regeering tot de Westindische of Amerikaansche of
Nieuw-Zweden-Compagnie vgl. Sprinchorn t.a.p. blz. 177.
Vgl. mijn Sleutels van de Sont blz. 22-24.
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twist te zoeken. In 1644 schreef de gouverneur van Nieuw-Zweden, Johan Printz,
aan het bestuur der Zweedsche Westindische Compagnie: ‘hoewel de Hollanders
ons hier heel ongaarne zien en altijd protesteeren en af en toe hun gemoed lucht
1)
geven door eens flink te schelden, hebben zij toch, sinds ik hier gekomen ben ,
altijd goede vriendschap met ons onderhouden en dat doen zij nog, vooral hun
commandeur in Manhattan, Willem Kieft genaamd, die mij zeer dikwijls, zoodra er
slechts gelegenheid is, brieven zendt en mij op de hoogte houdt van wat er in
Zweden, Holland en andere landen in Europa voorvalt; in den beginne gaf hij mij in
zijne brieven te kennen, dat de Westindische Compagnie aanspraak maakte op
deze geheele rivier [de Zuidrivier], maar sinds ik daarop heb geantwoord met zulke
goede redenen, als ik kon bedenken, heeft hij mij nu een tijdlang daarvan
2)
verschoond .’
Eerst in 1646 werd de vriendschappelijke verhouding tusschen Nederlanders en
3)
Zweden verbroken ; van dat jaar af rezen er voortdurend geschillen over het gebied,
waarover elk van beide partijen haar handel wilde uitbreiden. Maar het verhaal van
deze gebeurtenissen ligt geheel buiten het bestek dezer inleiding; hier zij ten slotte
er slechts aan herinnerd, dat in September 1655 de geheele

1)
2)

3)

In Februari 1643 had Printz het gouverneurschap over Nieuw-Zweden aanvaard: Sprinchorn
t.a.p. blz. 179.
Zie de door Printz opgestelde uitvoerige ‘Relation till dätt höghloflige Westindische Compagnie
uthi gambla Swerige, den 11 Julij anno 1644 uthur Nya Swerige afgångitt’, afgedrukt bij Odhner
t.a.p. blz. 223-232; de door mij aangehaalde en vertaalde plaats staat aldaar op blz. 226-227.
Vgl. Sprinchorn t.a.p. blz. 189 vlg.
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kolonie Nieuw-Zweden door Peter Stuyvesant, gouverneur van Nieuw-Nederland,
1)
werd vermeesterd .
o

2)

N . 1. Amsterdam, 3 Juni 1635 .
Adviezen over den koperhandel, de koperindustrie en de vaart op Guinea en Afrika.
cie

‘Ick hebbe aen U Ex mondelinge verthoont de middelen, waerdoor het coper,
sijnde een van de principaelste domeynen van Sweden, in reputation en prijs soude
connen gebracht worden en daertoe aengewesen dry middelen.
Het eerste om by contractation alle de coperen in één hant te brengen; daer can
voor exempel by gebracht worden de Oostindische Compagnie, die groote menichten
van speceryen alle jaeren uut Indiën brengen en deselve meest alle by contractation
in één hant brengen, welcke contractanten het vertier en consu[m]ptie daerin
soecken, en alsoo wort de specerye de heele werelt [door] versonden en
geconsumeert en de Compagnie en hebben gans geen moeyten off swaricheden
van schulden te verwachten, maer worden door de contractanten pront betaelt.
Ick hebbe daerop aengewesen hoe nootsacckelycken het voor de croon Sweden
soude sijn om het coper

1)
2)

Allerlei stukken, op deze verovering betrekking hebbende, zijn genoemd in mijn Verslag van
Skandinavische archivalia, blz. 112 en 113.
Aan het hoofd zijner brieven uit de jaren 1635 en 1636 betitelt Blommaert den Kanselier
slechts als: ‘Mijnheer’; eerst te beginnen met 14 Januari 1637 (nadat hij als commissaris in
Zweedschen dienst is getreden) luidt het opschrift: ‘Hoochwelgeboren genaedighe heer’.
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mede soo by contractation aen één Compagnie te brengen, en tot dien eynde
verthoont, dat men aen de croon Sweden soude adviseren wat in de coperen omgaet,
wat de contractanten met de coperen doen, waer se die versenden, hoe die vertiert
worden, wat plaetsen en landen dat coperen trecken, wat prijs daervan gemaect
wort en wat voorder daeraen dependeert, om, als den tijt van dry jaeren van 't eerste
contract expireerden, dat men dan favorabelder contract voor de croon Sweden
soude connen maecken en ondertusschen onder de hant wercken om een tweede
partye te verwecken en te sien off men die van Aken niet en soude connen brengen
1)
om te contracteren, alsoo die van Aken en Stalborch het meeste coper consumeren
en hebben jaerlijcx van doen omtrent vijfthien off achtien mael hondert duysent
2)
[ponden], sijnde vijf, zes à seven duysent schippont , dat naer mijn calculation wel
3)
de helft is, dat de minen van Sweden geven . Met de rest soude mede uutwegen
gevonden worden, te weten den Coninck van Vranckrijck heeft jaerlijcx voor sijn
giethuysen van doen naer gissinge twee duysent schippont, het coninckrijck Sweden
heeft selver veel van doen om te vergieten en dan Moscoviën en andere
coninckrycken en provintiën meer, soodat alle jaeren, als de saeck wel aengelegt
wort, sooveel coperen vertiert als er gemaect worden, alst maer blijft op thien à
twaelf duysent schippont jaerlijcx.

1)
2)
3)

Tegenwoordig Stallberg, in de Rijnprovincie, niet ver van Aken.
Een schippond = 300 Amsterd. ponden. Daarom heb ik in den voorgaanden regel ‘ponden’
ingelascht.
Bijna al het koper kwam uit de groeven van Falun. De opbrengst daarvan in den tijd van
Gustaaf Adolf wordt op ongeveer 12000 schippond gesteld: Geyer, Geschichte Schwedens
III blz. 56. De schatting van Blommaert komt daarmede dus vrijwel overeen.
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Hierop vallen nu verscheyde consideratiën, alsoo der op meer plaetsen coper valt
als in Sweden; in gevalle datter een vrede in Duytslant gemaect wort, soo sullen de
Duytse coperwercken weder by de hant genomen worden, die Aken altijt versien
hebben, alsoo die van Aken voor desen niet als sulcke coperen plachten te
gebruycken. Derhalven waert best, vooreerst de coperen in eenen middelmatigen
prijs te houden, om daerdoor de berchwercken, die buyten Sweden sijn, onder te
houden, dat andere coperen tegens de Sweetse coperen niet en costen mercten.
By sooverre datter een vrede in Duytslant compt, gelijck het apparent den eenen
tijt off den anderen sal geschiede, soo sullen de coperen dapper begeert worden;
alsoo Duytslant door den swaeren oorloge gans uutgeput is, sal een ieder hem
weder van noodigen huysraet moeten versien, soodat naer mijn oordeel in gevalle
in corten een vrede in Duytslant quam, dat het dan best was noch wat buyten contract
te blyven, alsoo der dan coperen genoech geconsumeert sullen worden, als in
Sweden maer goede ordre wort gestelt op 't uutvoeren en dat de coperen daer by
prijs gemeinteneert worden, en alsdan in eenen goeden afftreck sijnde, soude
daerdoor te beter en favorabelder contract voor de croon Sweden te maecken sijn.
Oock soo valt te considereren, dat als de coperen in hoogen prijs sijn, soo
behelpen hen de lieden, die tevoren eenen coperen ketel gekocht hebben, met
eenen yseren, daervan d'experiëntie hebben gesien, want doen het coper hooch
was, soo hebben die van Luyck ysere potten en ketels gemaect, die met groote
menichten naer Engelant en andere plaetsen sijn gevoert, waerdoor de ketels in
desestime geraect sijn en het vierde paert sooveel copere ketels naer Engelant niet
gevoert worden als het
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plach; soo soude het in Duytslant oock gaen, derhalven waer mijn advis vooreerst
de coperen in eenen middelmatigen prijs te houden.
Het tweede middel is, dat de Croon Sweden alle middelen moet aenwenden om
sooveel copermeesters in Sweden te trecken alst moegelijck sal wesen, daertoe
nu wel bequaeme tijt soude wesen met dat den oorloge omtrent Maestricht en die
quartieren schijnt te sullen vallen, om daerdoor in Sweden sooveel coper tot
messinghwerck te maecken alse connen, daertoe de Croon Sweden de wercken,
1)
die alreede in Sweden sijn, als van Louis de Geer, op Nacken en andere oock, die
noch mochten comen, met previlegiën en vrijheden mosten versien, dat andere
costen gevoelen datter profijt te doen was, om die aen te locken om mede gelycke
wercken in Sweden te brengen; als by gelyckenis de heeren Staeten-Generael,
oock de Staeten van de particuliere provintiën geven octroyen aen Compagniën,
oock om meiren te bedycken 20 en 30 jaeren vrydom; onder de Compagniën sorteren
veel menschen, die hun winst en verlies daermede soecken en wachten, gelijck
daervan d'experiëntie in dese landen te sien is aen de Oost- en West-Indische
Compagniën, oock de Noortse of Spitsberghse Compagnie, hoe machtich dat dese
Compagniën sijn van schepen, geschut en anders en sulcken grooten menichte
van zeevarent volck, diese in hunnen dienst gebruycken; wat neringe dat tselve hier
int lant brenght, can by iedereen geoordeelt worden; oock in tijt van noot, dat eenige
potentaten desen Staet ter zee iet wilden doen, wat voor eenen stercken rugge tlant
aen dese Compagniën souden hebben, en daervan ten deelen

1)

Zie hiervóór, blz. 25, noot 4.
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1)

de proeve gehadt hebben, doen den vyant over 4 oft 5 jaeren in de Veluwe was
gevallen.
Wat voordeelen dat het lant trect uut de octroyen van bedyckinge van meiren,
dat heeft d'experiëntie oock geleert, want het Noorderquartier was meerendeel
waeter en in diverse meiren verdeelt, te weten de Zijp, de Wiringer weert, de
Beemster, de Purmer, de Wormer, de Huyge-weert, de Waterlantse meiren, de
Schermer en meer andere, die veel duysenden mergens maecken en door
particulieren sijn bedijct en tot schoone landen gemaect; den meestendeel sijn
hunne vry jaeren geëxpireert. Wat groot incomen desen Staet nu jaerlijcx daervan
trect, sal lichtelijck affgemeten connen worden. Daerby wil seggen, ingevalle dat de
croon Sweden desen voet mede nam, soude daerdoor van tijt tot tijt groote neringe
int lant brengen en oock de scheepvaert, en daerdoor continuelycken veel schepen
hebben, en veel bootsvolck int werck gehouden worden, die in tijt van noot, als
iemant de croon Sweden wilden beoorlogen en de Oostzee onveyl maecken, in
slans dienst gebruyct souden connen worden, daer dickwils ter contrarie de landen
van bootsvolck ontbloot sijnde, veel swaricheden van te verwachten staet. Daerop
wil seggen, als int rijck van Sweden het coper, dat daer valt, selver tot messinghwerck
verwercken, tselve soude groote neringe int lant brengen en de zeevaert allenskens
daerdoor accresseren om naer andere coninckrycken en landen hunne gemaecte
waeren te versenden, oock selve van andere daer int lant de waeren comen soecken,
die daer int lant weder andere waeren souden brengen en daerdoor goede negotie

1)

Blommaert vertelt zich hier; bedoeld is de inval van 1629 dus zes jaren geleden.
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veroorsaecken, waerdoor de tollen vermeerdert, de landen gebenificeert en de
gemeenten wel daerby sullen vaeren.
Hieruut compt nu het derde punt, naemenlycken de vaert op Guinea, welcke
plaets jaerlijcx omtrent 300.000 rijcxdaelders aen coopmanschap can vertieren,
bestaende de capitale waeren in lijnwaet, coperwerck en yser; de rest sijn bywaeren
van verscheyde manifacturen. De twee, als het yser en coper, sijn in Sweden selver
te maecken door die middel, als voren verhaelt hebbe, van de coperwercken met
previlegiën te vergunnen, dat het meerendeel vant coper, dat Sweden geeft, tot
messinghwerck gemaect wort. Het yser wort in Sweden oock gemaect, maer tot
noch toe geen bequaem fatsoen voor Guinea, dat mede met der tijt can geremedieert
werden, want de staven moeten wesen van een bequaeme lenghte, dicte en breete,
moeten lanck sijn 11 à 12 voet, dry vingeren breet, glat en effen geslaegen tot
bequaeme dunte, datter maer 32 à 33 staven in duysen[t] pont gewicht gaen.
Vóór het oprechten van de West-Indische Compagnie hebben naer Guinea
1)
gevaren 5, 6, 7 en acht Compagniën, die daer tegens dander dickwils geclat hebben,
waerdoor veel waeren sijn geconsumeert. Elcke Compagnie plach met een schip
te senden 50, 60, 70, 80 à 100 vaeten coperwerck, dat groote neringe tot Aken
bracht; gaven in de claddinge 70, 80 à 100 pond coperwerck voor een bende, dat
sijn twee oncen gout; daernaer de West-Indische Compagnie het octroy van de
Heeren Staeten-Generael vercregen hebbende, hebben over de thien jaeren de

1)

Kladden = den prijs der waren beneden de markt brengen om een coucurrent te noodzaken
den handel te staken.
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cust van Guinea en voorts de ganse cust van Aphrica alleen bevaren en hebben
het soo verde gebracht, dat se maer 35 pont coperwerck voor een bende oft 2 oncen
gout hebben gegeven, maer hadden daerdoor het coperwerck door de groote dierte
soo gebracht, dat se het vierde paert niet en consumeerden, gelijck te voren by
particulieren gedaen wiert. Dit en diergelycken heeft de cooplieden in Engelant en
andere plaetsen verwect om oock octroyen in die plaetsen te versoecken, en is in
1)
Engelant oock een Compagnie opgericht, die nu op Guinea vaeren , en hebben
voorleden jaer goede negotie gemaect, meest door hun coperwerck, alsoo daer
goede quantiteyt brachten; hebbent meest vercocht tegens 40 pont coperwerck
voor een bende oft 2 oncen gout; wat proffijt datse daeraen gedaen hebben, is wel
te rekenen.
Daerop hebben oock eenighe in Vranckrijck octroy becomen en sijn oock naer
Guinea gevaeren, maer die is hun schip door ongeluck verbrant. Dit heeft alreede
sulcker veranderinge gemaect, datter nu weder wel drymael sooveel coperwerk
naer Guinea moet gesonden worden alse plachten te doen.
Als het Rijck Sweden nu oock octroy gaven om naer Guinea en de cust van
Aphrica te vaeren, soo soude het bynaer op den ouden voet comen, dat 3 à 400
vaeten coperwerck, elck vat van 1000 à 1200 pont gewicht, derwaerts gesonden
worden, dat groot vertier in de coperen soude brengen, alsoo die van Aken wel eens
sooveel gaercoper daervoor souden

1)

De Engelsche Compagnie op Guinea was in 1632 gesticht door toedoen van een Nederlander,
Arent de Groote, die vroeger in Guinea in dienst der Nederlandsche Westindische Compagnie
was geweest: vgl. mijn Verslag van Skandinavische archivalia, blz. 103 en 173.
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aennemen; soodat in gevalle dat het voor Sweden int eerst met soo grooter avance
niet en reusceerden, omdat alle begintselen wat difficil vallen, oock dat dese
Compagnie tegens alle anderen soude moeten cladden, soodat tghene de
Compagnie in Sweden aen d'een lieten sitten, souden se wederom halen aen de
coperen, dat die te beter souden gelden, en de croon Sweden soude de navigatie
in hun lant crygen om van trap tot trap voorder daerin te gaen en behandelen de
ganse cust van Aphrica, dat jaerlijcx meer dan 25000 staven yser trect, en souden
door experiëntie het yser soo bequaem in Sweden maecken, dat het in plaets van
Naems yser gebruyct soude connen worden.
Hier souden nog veel andere dingen by te voegen wesen, hoe en in wat manieren
den handel lancx de ganse cust van Aphrica gedreven wort, beginnende van de
reviere Senegael, Capo verde, Sera Leones, Greyn- en Qua-Qua-cust, Guinea,
1)
Benin, Gobon, Capo de loop en voorts in Angola, wat waeren datter gebracht en
daer getrocken worden, en voorts meer andere dingen, die tot nut en proffijt voor
de croon Sweden souden strecken, oock aenleydinge geven van andere negotie;
cie

maer het soude te lanck vallen en U Ex , die met andere occupatiën geoccupeert
is, verdrietich vallen te lesen; sal tselve uutstellen tot bequaemer gelegentheyt,
alsoo tselve oock eenichsins met schrupele soude moeten geschieden, vreesende
myne schriften in andre handen quaemen; maer in actuelen dienst van de croon
Sweden sijnde, soude van ander consideratie wesen

1)

De Greyn-kust en de Qua-Qua-kust liggen tusschen Sierra Leone en de Goudkust; Gobon
= Gabun; met Capo de Loop is bedoeld kaap Lopez [Gonsalvez].

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

75
en soude dan mijn werck daervan maecken om goede aenleydinge te geven met
puntuel advisen.
sr

Ick hebbe ten deelen int gros aen Mon Coenraet Falckenberch hier wat aff
gescreven, die mijn brieven aen de Heeren Rijcx [raeden] gecommuniceert heeft,
die versoect dat ick eens in Sweden soude willen comen; maer op soo lossen
fondament om simpelijck daer te comen sonder te weten hoe en op wat voet, soude
cie

voor my niet raetsaem wesen, maer indien U Ex in Sweden was, die myne
meeninge uut de mondelinge discourssen gehoort hebt, en in actuelen dienst hier
sijnde en van mijn principalen ontboden wordende, dat had een ander insien.
cie

Ick sal niet manckeren U Ex

puntuel te schryven wat hier in de coperen en
cie

appedentiën van dien omgaet, neffens tgeen U Ex my meer sal gelieven te
commanderen; oock hoe hem de saecke van den oorloge draegen en wat tydinge
cie

dat van andre quartieren becomen, opdat U Ex

sal connen sien wat dienst van
cie

my sult connen trecken om my in actuelen dienst van de Croon Sweden en U Ex
cie

alhier te gebruycken. Hiermede besluytende, bidde Godt Almachtich U Ex
1)
geven een geluckighe, voorspoedighe reyse en ick sal blyven’ enz.

te

o

N . 2. Amsterdam, 9 Juni 1635.
Over den prijs van het koper. Nouvelles.
cie

‘Volgens mijn belofte om aen U Ex te schryven wat hier passeert, can niet laeten
deselve te suppleren, hoewel weynich voorgevallen is. De coperen

1)

Oxenstierna was dus toen nog niet uit Nederland vertrokken; in dezen eersten brief heeft
Blommaert uitvoerig op schrift gesteld, wat hij reeds mondeling met den Kanselier had
besproken.
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sijn wat geresen, alsoo meest allen het coper, dat in particuliere handen was, buyten
1)
het coper van Sr. Trips , meest vercocht is à 44 gulden het hondert en wordt nu op
45 gulden gehouden; het sal hem veel gouverneren naerdat veel oft weynich met
deerste schepen van Sweden sal comen. Wat daerin van tijt tot tijt passeert, sal aen
cie

U Ex
enz.

adviseren.’ Verder nouvelles over den veldtocht in de Zuidelijke Nederlanden

o

N . 3. Amsterdam, 23 Juni 1635.
Adviezen over den koperhandel. Nouvelles.
2)

‘Mynen lesten is geweest op 16 courant , waermede geschreven wat sedert het
cie

vertreck van U Ex hier voorgevallen was, soo in de coperen als anders. Sedert
is weynich gepasseert, alsoo noch geen schepen van Sweden comen, soo is het
coper wel soo willich en wort gehouden op 45½ gulden het hondert; het sal hem
seer gouverneren naer datter veel oft weynich uut Sweden sal comen. Ick en can
niet vernemen, dat Sr. Trips vercoop[t]; dat hy weder coper veylden, soo sou't
affslaen. Die van Aken en derven hun niet versien van groote partyen, willen eerst
cie

sien duytcompste van dese tocht van Sijn Ex
3)
Brabant in roere maect . In Guinea

1)

2)
3)

den Prince van Oragnen, dat heel

Elias Trip schoot herhaaldelijk aan de Zweedsche regeering aanzienlijke kapitalen voor, tegen
beleening van groote partijen koper. Zie over hem de inleiding van den heer Johan E. Elias
op zijn uitgave van het ‘Contract van een Zweedsch factorie-comptoir te Amsterdam’ in
Bijdragen en Mededeelingen XXIV blz. 356 vlg. Zie ook Svenska Riksrådets Protokoll I blz.
108.
Deze brief van 16 Juni 1635 komt in de collectie niet meer voor.
Frederik Hendrik deed in 1635 aan het hoofd van het vereenigde Fransch-Nederlandsche
leger een veldtocht in Limburg en Brabant.
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staet het soo, dat de coperwaeren wel begeert waeren; dat Sweden nu cost
resolveren derwaerts t' equiperen, om datter soo een derde en vierde daer quam,
cie

dat soude grooten treck in de coperwaeren maecken; dat is U Ex
verthoont, daeraen my referere.’ - Verder nouvelles.

genoech

o

N . 4. Amsterdam, 4 Juli 1635.
Adviezen over den koperhandel. Voorslag om een groote partij koper van Trip te
koopen. Over het trekken van kopermeesters uit Aken naar Zweden. Klacht over
Wynand Nack, die knechts van het werk te Nacka aftrekt.
ato

‘Mynen lesten is geweest op 23 pass ; sedert is weynich voorgevallen; van
Stockholm is een schip gearriveert, maer brenght geen off weynigh coper, soodat
geen veranderinge in die waer is; voor 45½ gulden can men coopen. Ick verstae,
cie1)

dat dheer Erich Laerssen van Stockholm aff is geveerdicht om met U Ex
wegen
het coper te spreecken; coster eenen voet beraemt worden om door deen middel
off dander het coper in één hant te brengen, dat naer mijn oordeel niet wel sal
2)
connen vallen, voor en aleer dat de dry jaeren, die den Berchsman geconsenteert
is aen ieder man te vercoopen, geëxpireert sijn. In gevalle ick het rechte oogemerck
cie

van U Ex wiste, soo cost ick hier de saeck daernaer dirigeren. Ick houde die van
Aken in devotie, hun hoop gevende

1)
2)

Oxenstierna was toen nl. nog in Noord-Duitschland.
De ‘Berchsman’ is de vertegenwoordiger der Zweedsche regeering aan den Berg of Koperberg,
nl. de kopergroeven bij Falun.
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cie

dat U Ex de saeck soo sal dirigeren, dat haest op eenen anderen voet gebracht
sal worden en dat met beter fondament aen de coperen te comen sal wesen; cost
er eenen voet gevonden worden, dat de coperen uut handen van Elias Trips
geraecten, dat soude veranderinge maecken; nu is iedereen daervoor vervaert,
meenende tghene in sijn handen is, veel grooter partye is als het in der daet is, en
als hy à prijs courant begost te vercoopen, soo soude het in effect veranderinge
cie

maecken. In 't eerst, indien U Ex een masse van 100.000 rijcxdaelders off
daeromtrent by malcanderen cost brengen om het meerendeel van de coperen van
hem te coopen en dat in stillicheyt, ick meene geen beter gelt geëmployeert soude
worden om eenen goeden interest daervan te maecken, als alles in stillicheyt en int
cie

secreet toeginck. Ick wensten eens occasie te mogen hebben om U Ex

eenen

cie

aengenaemen dienst te moegen doen. Ick hebbe U Ex in mijn overgeleverde
geschrift verthoont de middelen, waerdoor het coper by prijs te meinteneren soude
wesen, daertoe verthoont, dat het rijck Sweden alle middelen most aenwenden om
in Sweden sooveel coper tot messinghwerck te maecken, alst moegelijck soude
wesen, en dat de wercken van Louis de Geer, op Nacken en anders gebenificeert
wierden, dat se werckende mochten blyven, en daerdoor andere aenlocken om
meer diergelycke wercken in Sweden op te richten; daertoe verthoont hoe noodich
dat het soude wesen in Sweden te brengen de navigatie op Guinea; wat coperen
cie

dat daer geconsumeert worden, is U Ex verthoont, daerdoor niet alleen consumptie
in de coperen soude comen, maer oock int yser en andere waeren, en daerdoor
van tijt tot tijt de navigatie in Sweden te brengen. Hieraen dependeert veel, daeruut
de croon Sweden benefitie van soude trecken; als ick in actuelen dienst van de
croon Sweden en
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cie

cie

U Ex was, soude mijn werck daervan maecken en U Ex volcomen onderrichtinge
geven. Daer sijn meer andere plaetsen, daer wat te doen soude wesen en met
goeden nut en proffijt negotiëren, daervan tot sijnder tijt breeder openinge sal connen
cie

doen en ten deelen U Ex mondelinge verthoont hebbe. Salt nu daerby laeten tot
naerder en beter gelegentheyt.
Alsoo het schijnt dat het vier van den oorloghe tusschen Vranckrijck en Spanien
hoe lanck soo meer ontsteect, waerdoor die van Aken hunne waeren door Brabant
naer Vranckrijck niet en connen voeren, dat oock al stilstant in de coperen brenght,
soodat de occasie hoe langhs hoe meer hem presenteert om van Aken
copermeesters in Sweden te trecken, dunct mij, onder correctie, dat die occasie
behoort waergenomen te worden.
cie

De brieven van Stockholm melden, dat dien Wynant Nack, daervan U Ex vóór
1)
desen hebbe geschreven , daegelijcx meer onrust in Sweden maect met de knechts
van de messinghwercken te debaucheren met meer loon en andere beloften te
geven, hebbende van het wercken op Nacken nu corts negen van de beste knechts
affgetrocken en op sijn werck gebracht. Dese luyden hebben met groote excessive
costen de knechts van [het] messinghwerck van Aken in Sweden gebracht, en
worden nu door een, die selver knecht is geweest en tot costen van dat werck in
Sweden op Nacken geleert en opgequeect, hebbende, soo men seyt, het serpent
in den boesem opgevoet, soo geloont. Dit en strect niet alleen tot ruine van dat
werck, maer sal met der tijt mede tot ruine vant werck van Louis de Geer

1)

Dit moet dan geschied zijn in den brief van 16 Juni 1635, die niet meer over is.
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strecken en voornementlycken een offkeer aen andere meesters maecken om in
Sweden te comen, alsse tot groote costen de knechts daer hebben gebracht, datse
door andere ontrocken souden worden. Desen Wynant, als vóór desen verthoont,
is een slecht knecht geweest, sonder capitael, maer mette doot van Abraham Melis
saliger heeft sijn personnage daer soo gespeelt en hem selven soo berijct, dat de
wesen daerdoor bedorven worden en andere een offkeer geeft om in Sweden te
cie

comen, en alsoo ick weet dat U Ex vyant is van ongerechticheyt, en niet toe sult
laeten dat weesen verdriet sullen worden, voornementlijck in een saeck, daeraen
sijn vaderlant gelegen is om het rijck Sweden door de messinghwercken te
benificiëren om daerdoor de meeste coperen, die in Sweden vallen, aldaer te
verwercken en andere coninckrycken en landen van hun wercken te versien,
waerdoor de negotie soude augmenteren, de landen floreren en de gemeenten wel
cie

vaeren, soo hebbe dit U Ex

willen verthoonen opdat sulcken begintselen, die tot
cie

naerdeel vant lant strecken, bytijts door U Ex

wijs beleyt geweert mochten worden.
cie

Ick meene, indien Louis de Geer noch eens by U Ex

quam, soude dit stuck mede
cie

opt hoochste recommanderen. Ick geloove wel door het affwesen van U Ex

uut

cie

Sweden veel dingen gaen niet tot meeste contentement van U Ex . Evenwel [omdat
cie

het] ten deele door U Ex geweert con worden, soo hebbe dit wat wijtloopich
1)
verthoont, oock mede alsoo mijn swaeger Geeraert Thiens , die oock een
2)
messinghwerck tot Amersvoort heeft, alsoock Mattheust [sic] Heuft en ick
participanten int werck

1)
2)

In Blommaert's Memorieboeck wordt van geen zwager Gerard Thiens gesproken.
Vermoedelijk Mattheus Hoeufft, Heer van Buttingen, Zandvoort en Oyen, zoon van Dirk
Hoeufft, van Aken, ‘koperwercker tot Dordrecht’: zie Elias, De Vroedschap van Amsterdam
II blz. 600, 601, 633.
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op Nacken sijn en gaerne saegen, dat het werck gaende mocht blyven, daer ter
contrarie op desen voet geruineert mede worden.
cie

Als ick wiste d'inclinatie van U Ex om meerder werckmeesters in Sweden te
trecken, daertoe oock de navigatie op Guinea en appendentie van dien, soo soude
ick het roer daernaer stieren en tot Aken door de tweede en derde hant daerin
cie

wercken, maer soolange als ick het rechte oogenmerck van U Ex
soo en sal daerin niet doen’. - Verder nouvelles.

niet en wete,

o

N . 5. Amsterdam, 11 Juli 1635.
Verzoek om nader instructie over de onderwerpen, waarover adviezen begeerd
worden. Over den prijs van het koper. Verzoek om vaste aanstelling in dienst van
Zweden.
‘Mynen lesten is geweest op 4 deser; en oock continuelycken sedert het vertreck
cie

van U Ex alle weecken geschreven wat hier passeert’. Hij zou dit nog ijveriger
doen, wanneer hij nader instructie had, op welke punten adviezen worden begeerd.
- Maar één schip binnengekomen, uit Nyköping, met 2 à 300 schippond koper; de
adviezen uit Stockholm luiden, dat geen groote hoeveelheid koper dit jaar uit Zweden
zal komen; ‘soo beginnen de coperen te rysen en worden nu vercocht voor 46 gulden
het hondert, contant in banco te betalen; het schijnt dat Aken haest gebreck sal
hebben; indien in Sweden maer
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ordre was op het uutsenden, ick meene haest in de 50 soude loopen; doch ick achte,
dat de drie jaeren, dat een ieder vergunt is aen den Berch te coopen, eerst
geëxpireert sullen moeten wesen’. - Geeft bij hernieuwing den wensch te kennen
cie

om ‘het rechte oogenmerck van U Ex en de Heeren Rijcxraeden’ te kennen en
betuigt opnieuw, dat men meer dienst van hem zou hebben, als hij ‘in actuelen
cie

dienst van U Ex

en de Croon Sweden’ was. - Verder nouvelles.

o

N . 6. Amsterdam, 7 Augustus 1635.
Bericht over den koperhandel. Verzoekt opnieuw nader instructie en vaste aanstelling.
1)

‘Op primo deser was mynen lesten .’ - Schip uit Stockholm gearriveerd met 800
schippond koper; de prijs blijft 45 gulden. - Begrijpt wel, dat in deze tijdsgelegenheid
in Zweden niet veel ter hand genomen kan worden; evenwel, in de aangelegenheid
van het koper kan wel iets gedaan worden. - Verzoekt opnieuw nader instructie en
bepaalde aanstelling. ‘Wy hebben hier advisen bynaer van alle quartieren van de
werelt; als men sijn werck daervan maeckte, souden byeen connen versamelen
cie

veel nuttige dingen, daer U Ex
cie

vertrek van Zijne Ex

het merch uut soude connen trecken’. Sinds het

heeft hij verscheiden brieven geschreven, maar tot nog toe
cie

weet hij niet, of één daarvan Zijne Ex heeft bereikt en of deze begeert dat hij
voortgaat met schrijven. ‘Daer blijft veel in de

1)

De brief van 1 Augustus is niet meer bewaard; tusschen 11 Juli en 7 Augustus zal hij nog wel
meer brieven hebben geschreven.
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pen, dat niet en derff schryven, dat wel geschieden soude als ick in actuelen dienst
was’ enz. - Nouvelles.

o

N . 7. Amsterdam, 11 Augustus 1635.
Zal aan Le Blon adviezen uit Weenen bezorgen. Erik Larsson te Amsterdam
aangekomen.
‘Op 7 courant was mynen lesten’. - Nouvelles. - ‘Alsoo ick eenige vrienden tot
Weenen hebbe woonen, heeft mons. Le Blon my versocht aen hun te willen schryven
om advisen vandaer te hebben wat daer passeert, dat ick gedaen hebbe’. - ‘Erich
Larssen is hier oock aencomen; geeft groot op, dat hy last heeft van de Heeren
cie

Rijcxraeden om de coperen te contracteren en dat U Ex alles wat hy doet sal
approberen; maer ick meene dat hy niet verrichten sal; gebruyct den middel niet,
die men tot sulcken dingen hoort te doen’.

o

N . 8. Amsterdam, 22 Augustus 1635.
Erik Larsson is bezig te onderhandelen met een consortium over het monopolie van
den koperhandel, maar volgt hierin een verkeerden voet. Blommaert hoopt dat de
Kanselier na zijne terugkomst in Zweden deze zaak ten goede zal leiden. Voorslag
tot een gezamenlijke Zweedsch-Fransch-Nederlandsche expeditie tegen Spanje of
Portugal.
‘Mynen lesten is geweest op 11 deser’. - Schip uit Stockholm gearriveerd met een
partij gaarkoper, verkocht tegen 44 en 44½ het honderd. - ‘Erich Larssen is noch
hier; soude garen contractanten soecken om de partye, die hier is, in één hant te
brengen; maer het schijnt, dat synen last is niet laeger te comen als tegens 50
gulden, dat de lieden

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

84
vrempt voorcompt, daer men tot 44 à 45 gulden can coopen elck sijn gerieff, dat se
sulcken grooten partye souden aenslaen tot 50 gulden. Den voorslach is om allen
het coper, dat hier en tot Hamborch en Lubeck is, te ontfangen en betalen en dan
alle jaeren 6000 schippont van Sweden te ontfangen, en wat meer in Sweden
gemaect wort, dat hetselve hier gesonden en door de Compagnie gedeponeert
worden tegens 30 gulden, sonder dat ick can vernemen, dat in consideratie genomen
wort de wercken in Sweden van Louis de Geer, Nacken en andere, dat die sooveel
coper soude gelevert worden alse tot hun wercken van doen hebben, maer dat se
mede tot discretion van die Compagnie souden moeten staen, dat den rechten
middel was om die messinghwercken te ruineren, daer ter contrarie naer mijn oordeel
die werken met alle voordeelen behooren begenadicht te worden, om occasie te
geven om meer luyden in Sweden te trecken om messinghwercken daer op te
richten, om door dien middel allen het coper, dat Sweden geeft, off het meestendeel
van dien daer int lant te verwercken en in gemaecte waeren uutgesonden te worden,
daerdoor veel luyden in Sweden getrocken sullen worden, dat neringe by sal brengen
en van tijt tot tijt de commercie augmenteren. Ick hebbe dieswegen lange discourssen
cie

cie

met U Ex gehadt, oock schriftelijck verthoont; bevonde doenmaels dat U Ex
genegen was om op desen voet de saeck te bevoorderen. Ick en can niet anders
affmeten, off het welvaeren van de croon Sweden is op 't hoochste daeraen gelegen,
alsoo het coper een van de principaelste domainen van Sweden is. Ick can wel
verstaen, dat het nut en noodich is, de coperen by contractation aen één Compagnie
te brengen, maer naer mijn oordeel en wort den voet niet wel genomen; can oock
cie

niet gelooven dat U Ex

in sulcken
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contract soude consenteren, maer wel dat aen de contractanten jaerlijcx 6000
schippont gelevert soude worden en dat het overige, sooveel als in Sweden gemist
cost worden, gedeponeert soude worden; maer vooral mosten de messinghwercken
geëxcludeert worden, dat die sooveel coper, alsse van doen hadden, gelevert soude
worden ten pryse gelijck die vant contract of minder, om hun te favoriseren dat se
werckende moegen blyven en, als geseyt, andere daertoe animeren om gelycke
wercken in Sweden op te richten; daerby soude gevoecht connen worden den handel
op Guinea, daervan voor desen genoech is verthoont. Ick wil verhopen dat de vrede
cie

met Polen sal getroffen worden en dat U Ex daerdoor occasie sal hebben om
naer Sweden te reysen en met synen wysen raet dese saeck soo helpen bestieren,
gelijck het gemeene nut sal vereysschen, alsoo aen dese saeck van 't coper veel
gelegen is. Daer vallen noch verscheyde andere consideratiën om de scheepvaert
cie

in Sweden te trecken, daervan mondelinge ten deelen met U Ex hebbe
gediscoureert en tot sijnder tijt breeder openinge van sal connen doen, alsoo de
pen niet vertrouwe alles te schryven’.
Nouvelles. - Voorslag tot het zenden van een gemeenschappelijk
Zweedsch-Fransch-Nederlandsch eskader naar eenige havens van Spanje of
Portugal om daar alles te ruineeren en zoo mogelijk voet aan land te houden.

o

1)

N . 9. Amsterdam, 26 December 1635 .
Over zijne correspondentie met Zweedsche regee-

1)

Tusschen dezen en den voorgaanden brief ligt dus een gaping van vier maanden. Toch had
Blommaert, zooals hij in den aanhef van dezen brief bericht, ‘continuelijck alle weecken’
geschreven; maar hij adresseerde zijne brieven aan Spiering.
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ringspersonen; klaagt over de geringe uitwerking daarvan; verwacht veel van de
terugkomst van den Kanselier in Zweden. Het contract over den koperhandel is tot
stand gekomen; gevolgen daarvan; het is noodig dat de Zweedsche regeering
iemand aanstelle om haar nauwkeurig te onderrichten over den koperhandel.
Waarom hij niet naar Zweden is gegaan. Over het verkoopen van Zweedsche
schepen in Nederland. Over personen, die Zweden in zijn dienst moet trachten te
krijgen. De koperwerken in Aken en Stallberg lijden groote schade door den oorlog.
Nouvelles.
cie

‘Ick hebbe wel ontfangen een missive van U Ex

in dato 27 November tot Straelsont;
cie

daerby onder andere gesien dat mijn schryven U Ex aengenaem sijn geweest,
belastende my daerinne te continueren. Ick hebbe voor desen brieven van d'heer
cie

Spierinck gehadt, in den naeme van U Ex

geschreven, dat ick myne brieven aen
cie

hem soude adresseren en dat hy se aen U Ex

soude communiceren, dat ick
cie

continuelijck alle weecken gedaen hebbe, vertrouwende dat deselve U Ex
sr

gecommuniceert sullen wesen. Naerderhant is Mon Le Blon hier gecomen, die my
cie

mondelinge gerapporteert heeft de goede genegentheyt, die U Ex

tot mywaerts

cie

is draegende; oock dat U Ex eerstdaechs naer Sweden sout vertrecken,
begerende, indien myne affairen sulx admitteerden, dat ick mede in Sweden soude
cie

willen comen en dat U Ex my soude doen hebben commissie in debita forme van
de Heeren Rijxraeden en Administrateurs van de Croon Sweden om hier in actuelen
dienst van de Croon Sweden en de Copercompagnie aldaer gebruyct te worden.’
Had nu gehoopt dat dit zou gebeuren, en te hooren dat Oxenstierna in Zweden was
aangekomen; maar het zwaarste moet het lichtste
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overwegen; hoewel hij niet kan uitmaken wat het zwaarste is, daar de
tegenwoordigheid van den Rijkskanselier in Zweden mede zeer noodig is, niet alleen
om politieke consideratiën, maar ook voor de bevordering van Zweden's welvaart.
Hij kan dit afleiden hieruit dat geen effect gesorteerd is door de menigvuldige brieven,
die hij naar Zweden geschreven heeft, eenige aan de Rijksraden, andere aan eenige
van de Rijksraden in 't particulier, andere aan de Heeren Kamer-raden en
voornamelijk ook aan den heer Conrad von Falckenberch, waarin hij verscheiden
aanwijzingen heeft gedaan, van belang voor de kroon Zweden, ‘voornementlycken
op het stuck van de coperen, waerdoor die by prijs gemeinteneert souden blyven.
Het contract is nu voltrocken, daervan men d'effecten daegelijcx siet, sijnde het
coper op 52 gulden gecomen, en naer mijn opinie op het voorjaer op 56 gulden
ende er over sal comen. Ick hebbe aengewesen dat de croon Sweden en de
1)
Copercompagnie in Sweden hier noodich iemant dienden te hebben, niet alleen
om de coperen te ontfangen en leveren en wat daeraen dependeert, maer
voornementlycken om aen die van de regeringe in Sweden van tijt tot tijt puntuel
advijs te geven, wat hier in de coperen omgaet, waer de contractanten tselve
vertieren, wat tot Aken geconsumeert wort, off se coperen van andere plaetsen
crygen, en wat daer meer aen dependeert; item ondertussen sien om van Aken te
trecken eenige copermeesters om hun in Sweden neder te slaen onder favorable
conditiën, om met der tijt het meerendeel van 't coper, dat een van de principaelste
domeynen van Sweden is, daer int lant te verwercken,

1)

Blommaert zelf wenschte daarmede te worden belast, zooals blijkt uit het slot van zijn brief
van 6 Febr. 1636.
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dat groote negotie soude geven. Ick geloove dat eenighe, en dat wel van degene,
1)
diet minst betaempt, dit niet gaeren sien souden , dat aen die van de Regeringe
volcomen kennisse gegeven wort, wat hier in de coperen omgaet, om die van de
Regeringe als geblinthoet te houden, dat se van hem alleen iet te trecken hebben,
sr

die dan sooveel geeft als hy wil hebben dat se weten.’ - Mon Le Blon verzocht
hem uit naam van den Kanselier, dat hij, als Oxenstierna in Zweden terug zou zijn,
o

daarheen zou reizen om zijne commissie te ontvangen. Overwegende echter: 1 .
o

dat de terugkomst van den Kanselier in Zweden nog onzeker is, 2 . dat zijne eigen
o

zaken hem niet toelaten in subito van huis te gaan, 3 . dat ‘den vrint, die het contract
2)
hier gemaeckt heeft’ , door zijne creaturen in Zweden alle middelen zou aanwenden
om te beletten dat hij, Blommaert, in actueelen dienst van Zweden werd
aangenomen: om al deze redenen is hij niet naar Zweden gegaan. Hoopt echter
dat de Rijkskanselier, bij zijne komst in Zweden, zal bewerken dat hem commissie
worde verleend; wanneer hij, in actueelen dienst zijnde, door Kanselier of Rijksraden
naar Zweden ontboden wordt, zal hij zijne zaken zoo regelen, dat hij ten allen tijde
van huis kan gaan. Dit alles heeft hij vroeger in den breede aan Spiering
geremonstreerd; hij vertrouwt, dat deze zijne brieven aan den Rijkskanselier zal
gegeven hebben.
‘D'heer Spierinck heeft op my begeert, alsoo in Sweden alle jaeren nieuwe schepen
3)
aengemaect worden en dat de Croon deselve alle geen werck can

1)
2)
3)

Hiermede wordt op Erik Larsson gedoeld, zooals later zal blijken.
Nl. Erik Larsson.
Over den aanbouw van schepen in Zweden sinds 1630 vgl. een brief van den secretaris Jan
Beyer in Kronijk Histor. Gen. 29ste jaargang blz. 140-141. Hij heet Jan Beyer en niet Jan
Bier, zooals hij t.a.p. wordt genoemd. Over dezen brief vergelijke men wat Franklin Jameson
opmerkt, Willem Usselinx blz. 179, noot 298.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

89
geven, waerdoor deselve vergaen, wat middelen datter souden wesen om eenighe
hier te vercoopen. Hebbe hem daerop geantwoort, dat hier nimmermeer occasiën
en ontbreecken, sijnde corts een Sweets schip hier vercocht voor 22000 gulden.
De bequaemste schepen, die hier best vercocht souden worden, dienen te wesen
schepen van 150, 200, 250 à 300 lasten, groot van ruym, om sout te connen laeden.
De West-Indische Compagnie bevracht veel schepen naer Brasil, die met vivres en
coopmanschap derwaerts gesonden worden, vaeren naer Brasil, lossen daer hunne
goederen, loopen dan naer West-Indiën en halen hun schepen vol sout, oock wel
root hout, crygen bynaer sooveel vracht op Brasil asse oncosten maecken tot de
heele reys, soodat alle het sout off hout, dat se thuys brengen, overgewonnen wort;
hiervan tot sijnder tijt breeder.
Ick hadde oock aen d'heer Spierinck geschreven, dat hier een seer bequaem
persoon was, die men naer Sweden desen winter soude connen senden onder
decksel van eenighe schepen uut Sweden te halen en hier te brengen, welcken
persoon een van de bequaempste schippers is, die ick hier kenne, en niet alleen
bequaem tot een schipper, maer heeft verscheyde reysen commandeur geweest
op diverse explooten, die de Compagnie gedaen heeft; heeft de silvervloot helpen
1)
nemen, de schepen van de Honduras en [is tegenwoordig geweest bij] dit exploot

1)

Bedoeld zal zijn de verovering van de Hondurasvaarders, beschreven bij J. de Laet, Historie
ofte Jaerlijck Verhael enz. van de W.-Ind. Comp., blz. 128 vlg.
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1)

op Campeche ; heeft diverse reysen op de cust van Guinea geweest en aldaer
cie

practice. Desen persoon, indien men hem daertoe conde brengen en hy by U Ex
comende, sout groote openinge van diverse dingen van hem connen becomen. Ick
kan wel affmeten, dat veel dingen te primatuer sijn voor de Croon Sweden,
cie

eensdeels, als vooren verhaelt, dat U Ex niet in Sweden en is om de saeck tot
bevorderinge vant Rijck by der hant te nemen, ten anderen dat misschien de
humeuren van die van de Regeringe voor alsnoch daertoe niet en strecken; maer
sulcke persoonen en can men tot allen tyden niet becomen. Hy sal op het voorjaer
voor de compagnie weder naer Guinea vaeren. Noch een ander persoon is hier,
2)
die op een ander oort seer ervaeren is, die int lant van Cleeff woont ; en alsoot daer
vol oorloghs is, heeft my synen dienst gepresenteert en soude wel genegen wesen
cie

by U Ex te comen en mondelinge openinge van dingen te doen, daer ick wete dat
met een cleyn wat groots te doen soude wesen en ick, in actuelen dienst sijnde,
naerder aenleydinge soude connen geven.
Die van Aken claegen seer, datse door Picolomini bedorven worden; Stalborch
en andere plaetsen, daer coper gewerct wort, hebben se geplundert en berooft,
soodat de lieden niet en connen wercken; en van Aken connen qualijck goederen
versonden worden; tot Nimmegen leyt noch veel coper, dat gecocht is uut deerste
schepen, die dit jaer uut Sweden sijn gecomen, doordien dat het qualijck versonden
can worden als met perickel. Dese occasie, dunct my,

1)
2)

Over de verovering van Campeche zie de Laet t.a.p. blz. 356 vlg.
Hiermede bedoelt hij Peter Minnewit, over wien in volgende brieven uitvoeriger.
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moet waergenomen worden om nu eenige copermeesters van Aken naer Sweden
te trecken, maer sulcx can niet wel geschieden’ voordat de Rijkskanselier in Zweden
terug is.
‘Gisteren is een vloot van 150 schepen van Oosten gearriveert, daeronder ses
schepen van Stockholm; can niet vernemen datse coper voor het contract mede
brengen, maer alleen, naerdat ick tot noch toe can vernemen, omtrent 300 schippont
gaercoper voor particulieren. Ick speure dat de contractanten door de tweede en
derde hant het coper laeten opcoepen om alles, wat noch in particuliere handen
[is], in de heure te crygen, om door dien middel het coper in hooger prijs te brengen.
1)

cie

Jan Heuft den ouden is tegenwoordich in Den Haege; indien U Ex iet met hem
te doen hebt wegen subsidie off anders, dat soude nu gevoechelijck gedaen connen
worden.
Indien het contract alleen luyt op dese landen, soo cost men door den eenen
middel off dander met de Croon van Vranckrijck tracteren om seecker quantiteyt
coper voor alle de magasinen en giethuysen van den Coninck te provideren, dat
door den Cardinael de Ricelieu beleyt cost worden. Doch ick en can daervan met
geen fondament schryven, alsoo ick niet en wete, hoeverre dat de Croon Sweden
doort contract verbonden is.’
Schepen, uit de Oostzee gekomen, rapporteeren dat door storm veel koopvaarders
daar zijn gebleven. Het gerucht gaat, dat Spiering op een van die schepen

1)

Vermoedelijk de vader of een broeder van Dirk Hoeufft, koperwerker te Dordrecht: zie hiervóór,
blz. 80, noot 2. Met ‘Jan Heuft den ouden’ zal wel niet bedoeld zijn de Jan Hoeufft, die genoemd
wordt bij Elias, Vroedschap van Amsterdam II blz. 633; deze was in 1635 pas 34 jaar.
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1)

is geweest ; God geve van niet. - Uit Spanje aankomende schepen berichten dat
2)
de verovering van Schenkenschans daar zoo breed wordt uitgemeten, dat zij
dagelijks bericht verwachten dat heel Holland is veroverd. - Nouvelles over de
onderhandelingen over de trèves; men zegt dat de Koning van Spanje in geen
onderhandelingen wil treden, tenzij de West-Indische Compagnie geheel
geannulleerd worde: ‘het schijnt, dat het hem daer geheel om te doen is, vreesende
3)
datse door de conqueste van Brasil soo groot sullen worden, datse hem de geheele
West-Indica en de groote schatten van dien infructueus souden maecken, want
tgene de Compagnie nu onder haer gewelt heeft, is alreede sooveel, datse van nu
off 25 tonnen gouts jaerlijcx daervan sullen connen trecken, indien se 't met wijsheyt
regeren, en dan in 3 off 4 jaeren daer noch eens soo veel.’ Later meer daarover.
4)

sr

Over de onderhandelingen over de trèves zal ‘Mon Le Blon, [die nu] in Den
cie

Haege is’, U Ex

wel uitvoerig berichten.

o

N . 10. Amsterdam, 23 Januari 1636.
Onderhandelingen over de trèves. Dringt aan op de toezending van zijne aanstelling.
Berichten over den koperhandel. Krijgt geen antwoord op

1)
2)
3)
4)

Dit gerucht was onjuist.
Schenkenschans was in Juni 1635 bij verrassing door de Spanjaarden genomen.
Over de ongerustheid, in 1635 in Spanje verwekt door de vorderingen der Nederlanders in
Brazilië, vgl. P.M. Netscher, Les Hollandais au Brésil blz. 76 vlg.
Over deze onderhandelingen van 1635 en 1636 zie men Waddington, La république des
Provinces-Unies, la France et les Pays-Bas espagnols de 1630 à 1650, I blz. 346 vlg.
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zijne brieven. Vreest dat Erik Larsson hem tegenwerkt. Nouvelles.
‘Ick ben bynaer dry weecken in Den Haege geweest gedeputeert van de
hooftparticipanten van de West-Indische Compagnie om by Haer Hoog Mog. aen
te houden om, ofter eenighe handelinge van trèves off anders met Spaniën mocht
cie

vallen, by 't octroy gemeinteneert te worden, waerdoor aen U Ex niet en hebbe
geschreven.’ De beslissing over de onderhandelingen over de trèves wacht op de
1)
terugkomst van Griffier Musch uit Oosterhout . Het schijnt dat de vijand wil
onderhandelen, als men Brazilië wil ontruimen; de Koning van Spanje vreest vooral,
dat vandaar uit aanslagen op West-Indië gedaan zullen worden, waardoor hem de
zenuw van den oorlog zal worden afgesneden. ‘Dit apprehendeert den Coninck van
Spaniën en synen Raet wel, en [wil] derhalven alle middelen aenwenden om ons
door eenen trèves int slaep te wiegen. Ick hebbe dit en andere omstandicheden
cie

meer Sijn Ex den Prince van Oragnen wel ingescherpt, diet oock seer wel can
vatten en verstaen.’ Hij kan hierover niet uitvoeriger schrijven, zoolang hij geen
officieele aanstelling heeft; had gehoopt, volgens rapport van Le Blon, dat de
Rijkskanselier die uit Zweden zou zenden, maar de nieuwe oorlog met Saksen heeft
dat zeker verhinderd. Dringt opnieuw aan op de toezending zijner commissie.

1)

Musch zal daar vertoefd hebben in afwachting van het begin der conferentie te Turnhout, die
op 12 Januari 1636 zou aanvangen, maar telkens werd uitgesteld en ten slotte geen plaats
had. Vgl. Waddington t.a.p. I blz. 351. Volgens Waddington wachtte Musch niet te Oosterhout,
zooals Blommaert schrijft, maar te 's Hertogenbosch op het begin der conferentie te Turnhout.
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‘Meest alle de coperen, die in particuliere handen uut Sweden gecomen waeren,
sijn door eenighe, die styve beursen hebben, opgecocht, waerdoor tot op f 54 het
hondert sijn geresen, maer die van Aken schryven den coperen alhier [dat het] noch
weynich fondament heeft, doordien dat daer soo weynich gewerct wort en de
gemaecte waeren niet nae advenant willen volgen, dat welhaest beteren soude,
alsser eens een algemeynen vrede in Christenheyt was’.
Op zijne brieven aan de Rijksraden, de Kamerraden en Conrad von Falckenberch
heeft hij nog steeds geen antwoord, waaruit hij afleidt dat zijne brieven niet
aangenaam zijn, of dat Erik Larsson door zijne creaturen laat tegenwerken dat hij,
Blommaert, in actueelen dienst wordt aangenomen, om een van de zijnen daarvoor
in te voeren en de Rijksraden geblinddoekt te houden, vooral in zake het
kopercontract, om tot de expiratie van dat contract zijn particulier voordeel daarbij
cie

te zoeken. Hij zal gaarne een letter antwoord van Z. Ex

verwachten om te weten

cie

waarnaar zich te gedragen. Hoopt dat Z. Ex spoedig bevrijd zal zijn van den
zwaren last van den Duitschen oorlog, om aan zijn vaderland anderen nuttigen
dienst te kunnen doen. - Nouvelles over het uitloopen van schepen van de Oosten de West-Indische Compagnie.

o

N . 11. Amsterdam, 6 Februari 1636.
Herhaling van vroegere verzoeken en klachten. Stilstand van de koperfabrieken te
Aken wegens den oorlog. Wenscht commissaris te worden van de Zweedsche
Kopercompagnie. Nouvelles.
sten1)

‘Mynen lesten is geweest op den 24

1)

van de

De voorgaande brief is gedateerd 23 Januari 1636. Vermoedelijk verschrijft Blommaert zich
hier.
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voorleden maent’. - Herhaling van zijn vroeger verzoek om een vaste aanstelling,
en van zijne klachten over het uitblijven van antwoord op zijne brieven. Alleen in
den voorleden zomer kreeg hij een brief van de Heeren Kamer-Raden, met verzoek
in zijne adviezen te continueeren en te willen melden, op welke conditiën eenige
kopermeesters uit Aken naar Zweden zouden willen komen. ‘D'occasie daertoe
openbaert hem van tijt tot tijt meerder, alsoo die van Aken in eenen droevigen staet
geraecken’; nauwelijks toch was de inkwartiering van Piccolomini afgekocht, of de
overste Bredow is met 12 compagnieën paarden en 5 compagnieën te voet voor
de stad gekomen, gelijk de Kanselier kan zien uit inliggend extract uit een aan
1)
Blommaert uit Aken gezonden brief . ‘Dit werck sal de contractanten van de coperen
geen voordeel geven, alsoo tot Aken, veel min tot Stalborch weynich gewerct sal
connen worden’.
cie

Twijfelt niet, of Zijne Ex zal de zaak in Zweden daartoe beleid hebben, dat hij
de commissie van de Kopercompagnie zal krijgen om het koper, dat uit Zweden
komt, te ontvangen en aan de contractanten te leveren, vrachten en ongelden te
betalen, pertinente rekening te houden enz.
Bericht over de lading van twee schepen, die voor de West-Indische Compagnie
uit Brazilië zijn gekomen. Nouvelles over de krijgsgebeurtenissen in Brazilië. ‘Het
schijnt dat Haer Hoog Mog. de saeck van de Compagnie wat beter beginnen te
apprehenderen’. - Verdere nouvelles.

o

N . 12. Amsterdam, 20 Februari 1636.
Stilstand van zaken te Aken. Voordeel, dat

1)

Is niet meer aanwezig.
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Zweden daaruit kan trekken voor de koperindustrie en den koperhandel.
en

Voorgaande was van den 6 dezer maand. Daar het winter is, valt er weinig
meldenswaardigs voor. Bredow is Aken binnengetrokken. Veel lieden vertrekken
vandaar; alle werken staan er stil; het koper, dat al gerezen was tot 53 à 54 gld. het
cie

honderd, kan men hier nu voor 50 gld. koopen. ‘Daeruut U Ex can sien, dat het
vertier van 't coper meest aen Aken hanght; maer dit werck comt naer mijn oordeel
wèl voor de Croon Sweden, en dat om twee redenen, te weten:
o
1 . dat met dese revolte tot Aken eenighe copermeesters van Aken te trecken
souden weesen om hun in Sweden neder te slaen.
o dat de contractanten, al het coper ontfangen hebbende, dat onder Trips tot
2 .
Hamborch en Lubeck is geweest, en volgens contract oock partye van 't jaer
1635 moeten ontfangen en nu dit jaer 1636 sal ten minsten 6000 schippont
van Sweden hun gelevert worden, en ick en sie geen apparentie, datse dit
heele jaer iet sullen connen vercoopen, alsoo in particuliere handen alhier noch
sooveel is om te vercoopen aen degene, diet hier int lant verwercken. Daerdoor
sullen de contractanten vercropt blyven met coper, dat met interest beswaert
wort; hoewel datse het coper van Trip tot Hamborch en Lubeck tot minderen
prijs hebben, soo salt hun door interesten in haest soo hooch comen als dander,
en wie can dan seggen dat het toecomende jaer beter sal wesen? en de Croon
Sweden en de Copercompagnie aldaer geraecken hun coper quijt tegens 50
gulden, tot expiratie van 't contract. Als nu het contract geëxpireert sal wesen
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en de contractanten met coper belast sijn, die door interesten hun hooch sullen
costen, sullen se genootsaect wesen op een nieuw met de Croon Sweden te
tracteren, die dan alsulcken favorabeler conditiën met hun sullen connen
maecken, alse begeren, uut vrees, indiense niet en contracteerden, dat de
Croon Sweden hun coperen herwaerts sullen senden om hun de marct te
stellen’. Vooral met het oog hierop heeft de kroon Zweden noodig voortdurend
goede adviezen te ontvangen; Erik Larsson zoekt hoofdzakelijk zijn eigen
cie

voordeel. De zaken zouden anders gaan, als Zijne Ex in Zweden was; hoopt
maar, dat de nieuwe oorlog tegen Saksen spoedig zal eindigen. - Verder
nouvelles.

[De nu volgende brief, gedateerd Amsterdam, 27 Februari 1636, is niet aan
Oxenstierna, maar aan Le Blon gericht. De inhoud daarvan luidt:
Heeft weinig te melden, daar hij met den voorgaanden bode in den breede heeft
cie

geschreven aan Zijn Ex alsook aan Spiering, en sedert weinig is voorgevallen.
Het koper kan men nu voor f 49 bekomen. Uit Aken continueeren de klachten, dat
de stad en het handwerk geruineerd worden; was te wenschen, dat Zweden in dat
cie

troebel water vischte. Ware voor Zweden ook te wenschen geweest, dat Zijne Ex
den vorigen zomer in Zweden gekomen ware; veel zaken van belang worden in
zijne afwezigheid daar veronachtzaamd. Het is maar goed dat hij, Blommaert,
voorleden zomer niet, zooals Le Blon had verzocht, naar Zweden is gegaan; zou
tot spot zijn geweest voor degenen, die ongaarne zien, dat de Zweedsche regeering
van alles goed geïnformeerd wordt. - Nouvelles.]
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o

N . 13. Amsterdam, 5 Maart 1636.
Overlijden van Erik Larsson. Mislukte operatie om den prijs van het koper op te
jagen.
sten

cie

Den 20
der vorige maand het laatst aan Zijne Ex geschreven. - Herhaling van
den inhoud van vorige brieven. - Uit Stockholm is bericht gekomen van het overlijden
van Erik Larsson; hoopt nu spoedig in actueelen dienst van Zweden en de
Koper-compagnie te worden genomen. - Het koper, gedaald tot 48½ en 49 gulden
het honderd, is weer tot 50 gulden verkocht. ‘Vóór dat spel tot Aken hadden de
contractanten 400.000 pont coper, dat in particuliere handen was, opgecocht tegens
53 gulden het hondert, om door dat middel al het coper, dat noch in particuliere
handen was, aen hun te trecken en dan het coper op 60 gulden te stellen, en diet
van doen hadde, soude sooveel hebben moeten geven; dat hun nu missen sal,
want door dese disordre in Aken soo en sal daer sooveel niet gewerct worden, en
in particuliere handen is noch wel sooveel om degene te gerieven, diet van doen
souden moegen hebben, soodat ick voor alsnoch weynich apparentie sie, dat dit
jaer groote partyen sullen connen geconsumeert worden en sy sullen dit jaer weder
cie

6000 schippont moeten ontfangen. Hieruut sal U Ex connen afmeten, dat de
consumptie van 't coper meest aen Aken dependeert en sulcx vandaer getrocken
werdende en in Sweden gebracht, wat beneficiën dat de Croon Sweden mettertijt
daeruut sal connen trekken’ enz. - Verder nouvelles.

o

N . 14. Amsterdam, 26 Maart 1636.
Komst van Spiering in Holland. Over de gelegenheid voor Zweden om in Holland
schepen te
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verkoopen. Bezwaren van de kopermeesters uit Aken om zich in Zweden te vestigen.
den

Den 5 dezer maand het laatst geschreven. De vorige week is de heer Spiering
1)
hier gearriveerd ; heeft hem niet gesproken, daar hij van zijne komst niet wist en
Spiering maar één dag te Amsterdam geweest is en toen naar Delft gereisd; naar
Blommaert hoort, wordt hij eerstdaags weder te Amsterdam verwacht; hoopt hem
dan te spreken; hoopt dat hij een schriftelijke commissie voor hem medebrengt.
Eenigen tijd geleden heeft hij op last van Spiering advies gegeven over het
2)
verkoopen van schepen , ‘daertoe nu de beste gelegentheyt presenteert, diet soude
connen doen, alsoo den Coninck van Vranckrijck hier schepen laet soecken om ten
oorloge te gebruycken, en alsoo niet wel bequaeme daertoe can vinden, heeft seven
nieuwe schepen aen laeten besteden hier te timmeren; in gevalle eenighe schepen
desen somer uut Sweden hier gebracht wierden, souden tot goeden pryse hier
vercocht cunnen worden. Ick hebbe tot dien eynde aengewesen, alsoo de Croon
Sweden hun coper voor 't contract hier moeten leveren, datse hetselve met hun
eygen schepen hier sonden en dan de schepen lieten vercoopen.’ Heeft nooit
gehoord of dit geschied is.
Het koper blijft op omtrent 50 gld. het honderd, met weinig aftrek. Te Aken en
Stallberg wordt heelemaal niet gewerkt. Hier zijn al kopermeesters gekomen, met
wie hij er over gesproken heeft of zij zich niet in Zweden zouden willen vestigen;
het grootste bezwaar is, dat zij niet gaarne op het

1)
2)

Zie hiervóór, blz. 42 en 43.
Zie hiervóór, blz. 88 en 89.
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onzekere derwaarts gaan; zij zeggen dat het iets anders zou zijn, wanneer de Koning
cie

nog in leven of Zijne Ex in het land was, maar zij vinden het bezwaarlijk om met
veel hoofden te doen te hebben, waarvan de een tot vreemdelingen genegen is en
de ander niet. Hij heeft hun gewezen op het voorbeeld van Louis de Geer, ‘dat die
soo wel heeft gevaeren en noch doet en werckt nu in Sweden soo sterck als ses
off acht van de beste meesters van Aken; daerop sy seggen, dat het fondament
t

daervan geleyt is int leven van Syne Con. Ma .’ Hij heeft hun verzekerd, dat Zijne
cie

Ex

niet minder goed gezind is jegens vreemdelingen, die in Zweden hun handwerk
cie

willen komen uitoefenen; dat willen zij wel gelooven, indien Zijne Ex
Zweden ware. - Nouvelles.

slechts in

o

N . 15. Amsterdam, 30 April 1636.
Over de schepen, die Frankrijk in Nederland laat bouwen; ook in Zweden zouden
eenige gebouwd kunnen worden. Over den koperhandel; het verloopen van de
werken te Aken zal aan Zweden ten goede komen, zoodra het slechts vrede is.
sten

1)

Voorgaande was van den 8
dezer . - Nouvelles. - Over de schepen, die de koning
van Frankrijk in Nederland laat timmeren; ‘oock soude beleyt connen worden, dat
den Coninck van Vranckrijck eenighe nieuwe schepen liet timmeren in Sweden, dat
naer alle apparentie daer beter coop sal wesen als hier’. - Koper wordt alleen
verkocht aan hen,

1)

Deze is dus niet bewaard.
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die hunne werken in Nederland hebben, wat weinig beduidt ten opzichte van Aken;
‘maer sooder eens een generale vrede quam, soo souden die van Aken sooveel te
stercker wercken, alsoo alle landen sullen trecken; wat neringhe dat sulcx in Sweden
cie

[zal] brengen, sal U Ex connen affmeten, want de wercken van Aken getrocken
sijnde, sullen de knechts naer den crijch loopen off naer Sweden, en de knechts
eens verloopen sijnde, connense niet weder andere crygen. De cust van Aphrica
en Guinea trect jaerlijcx veel coperwerck, dat dese Compagnie en Engelant, die
derwaerts negotieren, in Sweden souden moeten soecken, in plaets dat het nu van
Aken gebracht wort’.

o

N . 16. Amsterdam, 21 Augustus 1636.
cie's

Heeft met vreugde Zijner Ex
aankomst te Stockholm vernomen. Hoopt nu spoedig
schriftelijke commissie te krijgen om ten nutte van Zweden werkzaam te zijn.

o

N . 17. Amsterdam, 8 October 1636.
Beschouwingen over de verlenging van het contract, dat de kroon Zweden met
koperhandelaars in Nederland heeft gesloten. Kopermijnen ontdekt in Noorwegen.
Koperfabrikanten uit Aken, die zich in Engeland gaan vestigen, willen koper uit
Zweden betrekken; zij zullen handel gaan drijven op de kust van Guinea.
Heeft nog geen antwoord op zijn laatste schrijven, van 21 Augustus; zal niettemin
voortgaan met adviezen te zenden. ‘Door alle den oorloch en is geen consumptie
in de gemaecte waren, daerdoor soberen offtreck int coper is, soodat de
contractanten ten besten niet daeraen sullen wesen, sijnde al een jaer
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geëxpireert ende hebben noch niet vercocht. My was geseyt, datse voor eenighe
jaeren prolongatie vant contract versochten; sulcx sijnde, soude mynen raet wesen,
dat de Croon Sweden sulcx deden, alsoo ick noch niet can sien, dat sy soo haest
sullen tot vercoop connen comen, off weynich apparentie is om vooreerst hooch te
dringen, eensdeels alsoo in Duytslant noch veel coper in voorraet is, dat dese
voorleden Franckvoorder mis is geveylt in civilen prijs; ten anderen hebben in
Noorwegen copermynen gevonden int geberchte, dat aent Sweeds geberchte paelt.
Hier is corts een partye van dat coper geweest van omtrent 200 schippont, dat
vercocht is voor 48 gulden het hondert. Ick hebbe selver de proeve daervan laeten
nemen; wort bevonden al soo goet te wesen als het Sweets coper, soo int aennemen
1)
van den calmijn als oock onder den hamer, en worden 500 schippont, die de mynen
alsnoch jaerlijcx geeft, geveylt. Dit en ander coper, dat hier noch in voorraet is onder
particulieren, maect dat de contractanten niet tot vercoop connen comen; soo comen
sy nu in het spoor, daer de croon Sweden in geweest is, naementlycken dat
d'interesten niet alleen de verhoopte proffyten sullen opeten, maer oock tot schaede
doen comen. Den slechten offtreck in de coperen en compt niet qualijck voor de
Croon Sweden, eensdeels omdatse geen schaede daerby lyden, doordien dat de
contractanten al het coper moeten ontfangen; ten anderen dat het contract al
voortgaet en [het mogelijk is] ter expiratie vant selve de contractanten tot betere
reden te doen verstaen, om hetsy favorabelder contract voor de croon Sweden te
maecken off altijt tselve te continueren, want

1)

Kalmijn (kalamijn) of galmei = zinkerts; het werd gebruikt om aan koper een goudglans te
geven.
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indiense niet verder en wilden doen en sy met sooveel coper belast sittende, die
hun door interesten hooch comen te staen, soude de Croon Sweden hun de marckt
stellen, dat se nummermeer tot vercoop souden connen comen.
Ick en wete niet wel off het contract luyt, dat de Croon Sweden aen niemant
eenighe coperen soude moegen leveren, off dat het alleen slaet op dese landen,
Lubeck en Hamborch. In sulcken gevalle soude men met Vranckrijck connen
tracteren om hun magasinen te provideren, oock met die van Engelant, alsoo ick
dieswegen al aenschrijven hebbe van lieden, die van Aken opbreecken en in
Engelant gaen woonen, hebbende van den Coninck schoone previlegiën becomen
om het messinghwerck daer op te rechten, gelijck ick voor desen aen d'heer Spierinck
hebbe geschreven. Dese luyden hebben my geschreven, datse wel 1000 schippont
cie

jaerlijcx willen tracteren; dat ick by U Ex onderstaen soude off de Croon Sweden
buyten het contract mach gaen.
Die selve luyden van Aken hebben oock een stercke compagnie gemaect om op
Guinea te handelen; hebben dieswegen van den Coninck van Engelant geobtineert
octroy in Schotlant; hebben hier een schip gecocht, equiperen hetselve, coopen
hun cargaso en laedent int schip en [hebben het] verconvoyert om op Edenborch
in Schotlant te vaeren. Ick hebbe selfs aen hun eenighe vaeten coperwerck gelevert,
die eenighe vrinden van Aken toequaemen, die daerin participeren en my
ordonneerden alhier aen hun te leveren, sullende hun wercken in Engelant gaen
oprichten om daer het coperwerck, dat naer Guinea gaet, te maecken’.
cie

Heeft met leedwezen vernomen, dat Zijne Ex naar Duitschland zal terugkeeren.
- Hernieuwd verzoek om officieele aanstelling. - Nouvelles.
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o

N . 18. Amsterdam, 26 November 1636.
Heeft van Spiering zijne aanstelling tot Zweedsch commissaris gekregen. Hem is
verhooging zijner jaarwedde beloofd voor het geval, dat hij het bewindhebberschap
der Westindische Compagnie moet laten varen. Heeft met Spiering afgesproken
om Minnewit naar Holland te ontbieden. Over de rekening van Erik Larsson. Heeft
met Spiering nader vastgesteld, welke diensten hij als commissaris zal bewijzen.
Over een plan, dat Zweden schepen zal verhuren aan de Republiek om de zee te
beveiligen tegen de Duinkerkers.
‘Sedert mynen lesten’ [geen datum genoemd] heeft Spiering hem bij zich ontboden
in Den Haag en hem zijne commissie als commissaris der kroon Zweden ter hand
gesteld; is met hem geaccordeerd over een jaarlijksch tractement; dankbetuiging
voor de aanstelling. ‘Alleen manckeert nu, alsoo ick bewinthebber ben van de
West-Indische Compagnie, daervan ick jaerlijcx een goet tractement van become,
in gevalle dat iet soude moegen voorgenomen worden, dat tegen die Compagnie
soude moegen wesen, soude tselve met geen goet gemoet connen doen, soolange
als ick in dien dienst ben, maer soude denselven moeten verlaeten. In sulcken
cie

gevalle heeft dheer Spierinck my belooft, dat U Ex ende de heeren van de
regeringe my vereeringe sullen geven, naer merite van den dienst, diese van my
sullen trecken.
D'heer Spierinck is hier gecomen; hebben raetsaem gevonden den persoon van
Pieter Minuit, woonende tot Emmerick, hier te ontbieden om met hem wegen seecker
cie

voyage te spreecken en dan naer Sweden affveerdigen om met U Ex
van de regieringe te spreecken’. - Spiering en hij zullen ook

en de heeren
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besognes gaan maken over het in actie houden van de Zweedsche schepen, over
de zoutvaart, over het koper enz. - ‘Hier is weder omtrent 80 schippont gaarcoper
van Noorwegen gecomen, welck coper heel goet bevonden wort’. - Volgens last
der Zweedsche regeering zal hij correspondeeren met Spiering en zich richten naar
diens orders. - Op verzoek van de heeren Kamer-raden heeft hij uit zijne boeken
notarieele copie laten trekken van de koperrekening, met Erik Larsson gehouden
in de jaren 1630 en 1631, en deze volgens hun last ter hand gesteld aan Johan
1)
Letoir . - ‘Ick hebbe oock met dheer Spierinck bedongen, dat ick niet belast sal
worden met wisselen off gelden op te nemen off rekeningen en wat daeraen
dependeert; dat de heeren van de regeringe my daervan sullen excuseren, alsoose
dieswegen Johan Letoir gebruycken tot den ontfanck en leveren vant coper en de
wisselen op hem trecken’. Heeft ook afgesproken, welke vergoeding voor reiskosten
hij zal krijgen, als hij in dienst der kroon Zweden reist. - ‘My dunct, om de Sweetse
schepen in actie te houden en continuel werck te geven, dat men hier met het lant
2)
tracteerde over de veylinge van de zee tegens de Duynkerkers te gebruycken, in
forme van verhuren off anders’. Zal daarover overleggen met Spiering.

o

N . 19. Amsterdam, 14 Januari 1637.
Heeft met Spiering besloten tot oprichting eener Compagnie om handel te drijven
op de kust van

1)
2)

Johan Letoir = Johan le Thor: zie hiervóór, blz. 38, noot 3.
Juist in dezen tijd was in Nederland onder de gemeente groote ontevredenheid over het
geringe succes van onze marine tegen de Duinkerkers. Zie wat Aitzema II blz. 342, op het
jaar 1636, daarover bericht.
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Florida tot Terra Nova. Minnewit zal naar Zweden komen om de regeering daarover
in te lichten.
‘De voorleden weeck heeft my d'heer Spierinck in Den Haege ontboden om te
overleggen het stuck van de zeevaert, om de navigatie in Sweden te brengen;
hebben goetgevonden een compagnie te formeren om te bevaeren en behandelen
de custe van Florida tot Terra Nova; hebben tot dien eynde eenen Peter Minuit,
woonachtich int lant van Cleeff, ontboden, die by ons in Den Haege is geweest en
cie

cie

hebben goetgevonden desen persoon naer U Ex aff te veerdighen om U Ex en
de hoochloflycke regeringe van Sweden mondelinge informatie van alles te geven,
oock caerten mede nemen om aenwysinge te doen, waer die landen gelegen sijn,
wat handel dat daer valt, hoe die gedreven moet worden, wat capitael dat daertoe
noodich is en wat apparente voordeelen daervan te trecken sullen wesen. D'heer
Spierinck heeft belooft in 't leste van dese weeck hier te wesen; ick ben doende om
de pampieren veerdich te maecken om Minuit daermede te despacheren om het
voorverhaelde mondelinge te verthoonen en te versoecken, dat de hoochloflycke
regeringe een schip van 80 à 100 lasten met sijn toebehooren by leeninge willen
doen en daerby een bequaeme chaloepe om in alle revieren te moegen vaeren en
cie

handelen; en willen U Ex versocht en gebeden hebben hem corte expeditie te
willen geven, opdat alles tegens het voorjaer geprepareert mach worden’.
1)
Te Aken stoot men zich zeer aan de procedures van ‘eenen Wynant Nacken ,
die de Compagnie van Abraham Weerden soo trouloos gehandelt heeft,

1)

Zie hiervóór, blz. 79 en 80.
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en Weerden claecht, dat hy tot geen expeditie van justitie can geraecken, en hy
cie

heeft veel vrinden tot Aken en dat wort dan gedivulgeert. U Ex gelieve die saeck
eens te laeten examineren. Het is kennelijck, dat die Compagnie ingebracht hebben
88000 gulden capitael; hebben daermede sooveel jaeren gewerct, en het capitael
is meest geconsumeert en Wynant, die naer de doot van Abraham Melis de
administratie van de wercken heeft gehadt, die niet eenen penninck hadde, doen
hy int lant quam, werct nu, soo men seyt, met negen ovens en de appendentie van
cie

dien. U Ex

sal connen affmeten off dien waegen recht gaet.’

o

N . 20. Amsterdam, 11 Februari 1637.
Minnewit naar Zweden vertrokken. Over den prijs van het koper. Speldenfabrieken
in Engeland opgericht. Verzoek om spoed te zetten achter de expeditie van Minnewit.
Over de lading, die in Nederland gereed wordt gemaakt voor de reis van Minnewit.
1)

cie

‘Op den eersten van dese maent hebbe aen U Ex largo geschreven met Pieter
Minuit, daermede gesonden alle pampieren en bescheiden, dienende tot een voyage
naer Florida en bygelegen landen.’
2)
[In dezen brief ligt een ‘Inventaris van de pampieren , met Pieter Minuit naer
cie

Sweeden gesonden aen Sijn Ex

1)
2)

den Heere Rijexcanceler, Februari 1637’, nl.:

Deze brief van 1 Februari 1637 is niet meer over.
Enkele van deze aan Minnewit medegegeven papieren zijn nog in het R.A. te Stockholm
aanwezig, nl. in de portefeuille ‘Handel och Sjöfart. Koloniër. Nya Sverige. I’. Vgl. mijn Verslag
van Skandinavische archivalia, blz. 111; zie ook aldaar blz. 106 en 107.
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o

‘N . 1.

Conditiën, waerop de Compagnie
geformeert sal worden.

o

Concept van conditiën, wat de
hoochloflycke regeringe van Sweden aen
de Compagnie sullen gelieven te doen.

o

Instructie, dienende op de reyse voor
Peter Minuit.

o

Scheepsraet-instructie op de reys.

o

Rantsoenbrieff.

o

Beraminge van victailleren.

o

Lijste van natte en drooge vivres ten
behoeve van 36 man voor 15 maenden.

o

Memorie hoe de commisen en andere
officieren hun rapporten sullen instellen.

o

Lijste van amunitie.

o

Instructie voor Pieter Minuit op sijn reyse
naar Sweden

o

Pascaert van gans West-Indiën en
Florida.

o

Calculatie van alle fustagie, die men in
een schip moet hebben tot een lange
reise.

o

Soutbrieff, die de bevrachte schepen
mede gegeven wort.

o

Artikelbrieff.

o

Extract uit de commisen-instructie.

o

Formulier van een cargasoen.

N . 2.

N . 3.
N . 4.
N . 5.
N . 6.
N . 7.
N . 8.
N . 9.
N . 10.
N . 11.
N . 12.

N . 13.
N . 14.
N . 15.
N . 16.

cie

2 packetten brieven aen Sijn Ex den
Heere Rijexcanceler. In desen sijn de
brieven van de heer Spierinck aen Haer
t

cie

M alsmede aen Sijn Ex .
cie

1 packet aen Sijn Ex met alle de
bovenstaende pampieren.
1 packet brieven aen den heer Admirael
Flemingh, daerinne 2 brieven van my en
een van d'heer Spierinck aen den heer
Admirael.’]
Sedert is hier weinig voorgevallen. Het gaarkoper

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

109
is op f 52 geloopen, maar alzoo 80 à 100 vaten naar Aken zijn gezonden, naar men
zegt door de contractanten, begint het koper weer wat slapper te worden.
‘Alsoo eenighe particulieren in Engelant het spellemaecken gaen oprechten,
hebben van den Coninck vereregen, dat sy alleen den draet daer moegen inbrengen,
en alsoo d'Engelsen vry op Spaniën handelen en Spaniën veel van dat goed trect
1)
om naer Nova Spania en Terrafirme te voeren, soo meen ick dat die luyden wel
daerby sullen vaeren.
In gevalle datter eens een vrede gemaect cost worden, dat men uut Sweden oock
vry op Spaniën mocht vaeren, soo moet daer almede op gelet worden om dat
hantwerck in Sweden te brengen; alsoock mede om veel schepen derwaerts om
sout te laeten vaeren.
Myn versoeck is dat Pieter Minuit soo spoedich gedispacheert mach worden alst
moegelijck sal wesen, alsoo aen het vroech uutvaeren van sijn reyse veel gelegen
cie

is. Ick soude dit werck garen beneerstigen om eere in te leggen, soo by U Ex als
by dandere Heeren van de regeringe, opdat se sien moegen, dat ick op een goed
fondament timmere, van meeninge sijnde een goet capitael voor mijn eygen daerin
te avonturen.
En alsoo het cargasoen, dat derwaerts getrocken wort, het principeelste bestaet
in breede duffels, van negen vierendeel breet, die nergens anders gebruyet worden,
soo moet men die expres tot Campen en Leyden laeten maecken, dat al eenighen
tijt aenloopt eer die gemaect connen worden, en men canse niet

1)

Nova Spania = Mexico; Tierra Firma heette - in tegenstelling tot de Westindische eilanden de kust van Venezuela en Columbia.
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in 't werck stellen voordat men antwoort heeft, off de Croon Sweden het schip en
saloep consenteren sullen, hoewel dat ick evenwel al eenighe hebbe bestelt om te
laeten maecken, met vertrouwen, volgens de belofte van d'heer Spierinck, dat hy
cie

meent dat alles wel gaen sal, te meer U Ex en d'heer Admirael genegen sijn om
de zeevaert te avanceren, insonderheyt op verde quartieren. Derhalven nochmaels
cie

gedienstich versoeckende van U Ex een letter antwoort te moegen hebben,
waernaer ick my in deen en dander sal hebben te reguleren’.

o

N . 21. Amsterdam, 18 Februari 1637.
Besluit der Zweedsche regeering om afslag van tol te geven voor goederen, die in
Zweedsche schepen uit Nederland naar Zweden worden gebracht. Voorslag om dit
besluit in Nederland algemeen bekend te maken. Verzoekt, dat Oxenstierna hem
een jongman zal toezenden, die Duitsche brieven kan schrijven en zelf Nederlandsch
zal leeren. Berichten van Minnewit. Oneenigheid in de Westindische Compagnie
over het openstellen van den handel op Brazilië.
den

Op de 11 dezer maand het laatst geschreven. Eergisteren is Spiering hier
gekomen; deze heeft hem het besluit bericht van de Zweedsche regeering, ‘dat alle
degene, die eenighe goederen in Sweetse schepen sullen laeden naer Sweden,
1)
datse een derde in den tol sullen proffiteren , dat mijns oordeels een

1)

Dit besluit der Zweedsche regeering heeft aan de Nederlandsche koopvaardij groote schade
toegebracht; zie dit uiteengezet in een request (uit het jaar 1646) van kooplieden, handelende
op de Oostzee, medegedeeld bij Aitzema III, blz. 137 vlg. Ook in Resol. St. Gen. 21 Juni 1644
wordt de inhoud van een request van gelijke strekking medegedeeld.
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goede resolutie is ende waer niet quaet, dat ment alhier en [in] andere zeesteden
en dorpen, als Oossaenen en andere, die op Sweden handelen, met billetten bekent
maecten. Oock dat hier Sweetse schepen mochten wesen, die in de ladinge laegen,
voornementlijck op het voorjaer, dat men in de billetten insereerde, dat alsulcken
schip in de ladinge op eenige havens van Sweden soude liggen, dat alsulcke
goederen, die daerin gelaeden wierden, ⅓ in den tol souden genieten en tot hunne
verseeckerheyt dat degene, die daerin laeden wilden, datse hun by my als
commissaris van de croon Sweden souden adresseren om hun daervan schriftelycke
acte te geven’. Wanneer hij tot het vorige gelast wordt, zal hij ook mondeling aan
verschillende kooplieden de zaak bekend maken en hen aanmanen hunne goederen
in Zweedsche schepen te laden.
Wenschte wel iemand te hebben, ervaren in de Hoogduitsche taal en het schrijven
cie

daarvan; begrijpt, dat het Nederlandsch moeilijk te lezen is voor Zijne Ex ; ‘ick en
cie

can hier niet niemant crygen, die daerin [nl. in het Hoogduitsch] ervaeren is; U Ex
soude my wel van iemant connen versien, een jonck quant, die wel ervaeren was
en op de cancelarye gedient, die daerdoor in de Nederlantse spraeck ervaeren
cie

soude connen worden om U Ex
cie

van schryven om U Ex

daervan te dienen; my vergevende de vryheyt

daermede moeyelijck te vallen; geschiet alleen dat ick U

cie

Ex en de Heeren van de regeringe goeden dienst soude moegen doen, dat myne
advisen wel verstaen souden connen worden en met occasie int werck geleyt
worden’.
‘Int schryven van desen become eenen brieff uut Hamborch van Pieter Minuit, in
dato 31 Januari ouden stijl’; deze bericht dat hij den volgenden dag uit Hamburg
verder zal reizen; hij kan dus tegen
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cie

het einde dezer maand bij Zijne Ex wezen. Verzoekt nog eens aan Minnewit
spoedige expeditie te geven; aan een vroeg uitzeilen is veel gelegen, ‘om vóór de
Compagnie daer op de cust te wesen, die noch geen gereetschap daertoe maecken,
hebbende sooveel met Brasil te doen, datse die andere dingen niet by connen
brengen.
Alsoo de oneenicheyt tusschen de Camers noch niet en cesseert over het
1)
openstellen off sluyten van den handel op Brasil , hebben Haer Hoog Mog. gelieft
de vergaederinge van de XIX in Den Haege te beschryven tegens den 19 deser
maent, om daer voor Haer Hoog Mog. de saecke te disputeren en middelen te
beraemen wat tot meesten dienst van de Compagnie geraeden sal worden. Ick
helpe de saecke dirigeren, dat men alle bescheeden, die deen en dander dieswegen
overlevert, copyelijck soude senden aen Sijn Genaede Graeff Maurits en de hooge
secrete Raeden, daer men hun advis daerop becomen hebbende, hoe de constitutie
vant lant aldaer over dat point hem toedraecht, om dan daerop te delibereren en
ondertusschen den handel open houden voor iedereen, gelijck die nu is, opdat van
alles genoech gesonden mach worden en door de Compagnie de magasinen
geprovideert; want het is te beduchten, indien der resolutie genomen mocht worden
tegens de opinie van de Camer van Amsterdam, dat die naelaetich souden wesen
te senden watter vereyst; en tegens d'opinie van Zeelant uutvallende, dat sy en de
camers als Groeningen en Maes, diet met hun

1)

De Amsterdamsche bewindhebbers wilden den handel op Brazilië open laten; daartegen
verzetten zich vooral de Zeeuwsche bewindhebbers. Zie over dezen strijd: Aitzema II blz.
445, en Van Rees, Geschiedenis der Staathuishoudkunde II blz. 183-188.
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houden, naelatich souden wesen de noodige behoeften te senden; daerom ist best
door desen middel tijt gewonnen, opdat door disputen de saecken niet verloren
gaen’. - Nouvelles.

o

N . 22. Amsterdam, 4 Maart 1637.
De contractanten hebben een groote partij koper naar Aken gezonden. Bij
vredesonderhandelingen met den Keizer moet Zweden vrijen handel trachten te
bedingen op alle Spaansche en Portugeesche havens, ook in Amerika. Vele
Nederlandsche kooplieden zullen dan met schepen uit Zweden daarheen laten
varen; ook de zoutvaart op St. Ubes zal dan met Zweedsche schepen geschieden.
den

Voorgaande was van den 18 der voorleden maand. - Het koper was hier gekomen
op 52 gulden; het begon allengs te rijzen; maar de contractanten - doch zij zeggen
dat het Pieter Trip particulier aangaat - hebben een groote partij, ongeveer 200.000
pond, naar Aken gezonden om de hoogste markt te zoeken. Blommaert meent, dat
zij zich daarin bedrogen zullen vinden, eensdeels omdat het koper hier daardoor
begint te vallen en men 't nu voor 51 gld. kan bekomen, maar anderdeels omdat
die van Aken alleen onder de markt van hen zullen koopen, of in ruil tegen gemaakte
waren. - Nouvelles. - Bij vredesonderhandelingen met den Keizer moet Zweden
trachten te bedingen, dat de Zweedsche schepen in alle havens van Spanje,
Portugal, de eilanden buiten en binnen de Middellandsche zee, Brazilië en West-Indië
vrij mogen komen handelen; daar de Keizer en Spanje van elkaar dependeeren,
meent Blommaert dat dit wel toegestaan zal worden, ten minsten voor Spanje en
Portugal; maar aan Brazilië en West-Indië

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

114
twijfelt hij. ‘Indien sulex toegestaen wordt en dese landen in oorloge blyven, soo sal
de navigatie in Sweden dapper toenemen ende en sullen niet gebreecken menichte
van cooplieden uut dese landen, die styve beurssen hebben, vandaer te laeten
vaeren. Voor het twede compt in consideratie den harinckvanghst in dese landen,
welcken harinck met St. Uves-sout gesouten moet worden en alsoo men vanhier
derwaerts niet en mach vaeren, soo sullen de luyden al Sweetse schepen soecken
en daerdoor sal de navigatie van tijt tot tijt augmenteren’.

o

N . 23. Amsterdam, 31 Maart 1637.
Aan den kalmijnberg te Aldenburg hebben Maastrichtenaars schade aangericht.
Het gerucht gaat, dat het vervoer van Zweedsch koper naar Aken verboden is.
Herhaling van vroegere adviezen.
den

Voorgaande was van den 4 dezer maand. Sedert heeft hij geschreven aan den
heer Claes Fleming, meest over de reis van Pieter Minnewit. Brief van Minnewit uit
Helseneur ontvangen d.d. 22 Februari st. n.; acht dagen daarna zal hij dus wel te
Stockholm zijn gekomen. - Herhaling van vroegere adviezen in 't belang van
Zweden's scheepvaart. - ‘Die van Maestricht hebben eenighe distructie gedaen aen
1)
den calmijnberch van Limborch tot Aldenborch , hebben de gereetschap verdistrueert
en de knechts gevangen genomen, daermede die van Aken oock seer
gediscomodeert sullen wesen. Daer wort geseyt, dat van dander syde daertegens
verboden soude worden

1)

Aldenborch = Altenburg (Vieille Montagne), tegenwoordig in Moresnet gelegen.
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eenighe Sweetse coperen naer Aken te moegen voeren, altijt die van Gennep
hebben de coperen beswaert met 15 stuyvers op ieder hondert, dat al begintselen
sijn’. - Herhaling van een vroeger bericht over het zenden van een groote partij
1)
koper naar Aken ; het koper is hier nu al gedaald tot 50 à 50½ het honderd.

o

N . 24. Amsterdam, 6 Mei 1637.
Heeft bericht gekregen dat de Zweedsche regeering bereid is de expeditie van
Minnewit te bevorderen. Ziekte van Minnewit. De lading voor zijne reis zal naar
Gotenburg worden gezonden. Blommaert zal op verzoek van Fleming naar Zweden
komen. Wie aandeel nemen in de expeditie van Minnewit. Blommaert zal zijn aandeel
op naam van Minnewit laten stellen. Na zijne Zweedsche reis zal hij ontslag nemen
als bewindhebber der Westindische Compagnie.
Heeft een missive ontvangen van den Rijkskanselier d.d. 24 Maart 1637, benevens
brieven van den heer Fleming, waaruit hij de genegenheid van de Zweedsche
regeering heeft verstaan ‘om de voyage aen te vangen; aen mijnder syde en sal
niet manckeren dat alles veerdich gemaect wordt en sal de compst van Minuit
verwachten om dan naer goede officieren tot de schepen uut te sien. Maer hebbe
met leetwesen verstaen, dat Minuit aldaer sieck geworden is; hope dat Godt de
Heere hem sedert gesontheyt gegeven sal hebben; soude ons anders dapper
verachteren in ons voorgenomen werck, eer

1)

Zie hiervóór, blz. 113.
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men weder een bequaem persoon soude vinden, die ginder int lant bedreven was
en die men de directie mocht toevertrouwen. Ondertusschen laet ick hier het
cargasoen veerdich maecken en wat gereet is sal met alle gelegentheyt op
Gottenborch senden.
D'heer Flemingh vint raetsaem, als d'expeditie hier is gedaen en mijn gelegentheyt
mede can brengen, dat ick een reyse int rijck soude willen doen, soo om mynen
persoon aen de heeren van de regeringe te presenteren als om mondelinge van
alles te discoureren, dat met de pen niet wel gedaen can worden. En alsoo d'heer
Spierinck ten eynde van dese maent meent te reysen, in gevalle Minuit hier
tydelycken compt en dat alles met ordre gedespacheert is, soo sal ick sien mijn
saecken daernaer te dirigeren, soo 't doenlycken is, een reys aen te nemen om
cie

daerdoor occasie te hebben om U Ex de handen te kussen en mondelinge
discoureren soo van de navigatie als wat daeraen dependeert, om op middelen te
practiseren tot vermeerderinge van de zeevaert uut Sweden; en wil vertrouwen dat
cie

het U Ex als mijn Heer en Patroon aengenaem sal wesen.
Syne Genaede dheer Flemingh heeft my gesonden een concept van de
Compagnie en wie daerinne in Sweden sullen participeren, en versoect dat ick voor
dander helft mede onderteeckeninge van de participanten uut dese landen soude
stieren; dat geschieden sal, soo haest als Minuit compt, die selver een achste paert
voor sijn particulier daerin sal participeren. Ick sal de rest furneren, doch sullent
laeten stellen op den naem van Minuit, om redenen, meest doordien ick den dienst
van de West-Indische Compagnie noch niet verlaeten hebbe, dat ick gedencke te
cie

doen naerdat ick in Sweden by U Ex en de Heeren van de regeringe geweest sal
hebben, alsoo icket garen met reputation soude doen off, daerinne conti-
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nuerende, dat het bekent is dat ick in actuelen dienst van de Croon Sweden ben,
om altijt met open deuren (gelijck men gemeenlijck seyt) te moegen wandelen,
cie

buyten opspraeck en met een goet gemoet. Dit is tghene U Ex voor dit mael hebbe
te schryven; sal met alle gelegentheyt continueren aen d'heer Flemingh te schryven,
cie

alsoo U Ex te seer geoccupeert is met de regeringhe vant rijck en geenen tijt
hebben alle de schriften te lesen’.

o

N . 25. Amsterdam, 6 Juni 1637.
Een groot deel van de lading voor Minnewit's reis is reeds naar Gotenburg gezonden.
Verzoekt dat aan Spiering order worde gegeven om de helft daarvan te betalen.
Over de pogingen van Usselincx om Nederland deel te doen nemen aan de
Australische Compagnie; Blommaert verzoekt last, hoe zich daar tegenover te
gedragen. Verschillende maatregelen tot voorbereiding der expeditie van Minnewit.
den1)

Op den 9
der vorige maand heeft hij het laatst aan den Kanselier geschreven.
Sedert ‘hebbe continuelijck aen Syne Genade d'heer Flemingh geschreven wegen
onse equipage naer Florida en hebbe tot noch toe met devotie naer Minuit gewacht
om voorder te voltrecken wat noodich is. Het cargasoen is nu meest veerdich; op
Gottenborch sijn gesonden 28 cassen, inhoudende elck 5 stucken duffels, en een
o

o

vat ketels van n 1 tot n 29, onder het nevenstaende marck geconsigneert aen den
tollenaer aldaer om daermede te volgen de ordre van den heer Admirael Flemingh.
Alles wat tot het cargasoen en appendentiën dependeert, moet al contant betaelt
worden; hebbe der-

1)

den

Wanneer dit geen schrijffout is voor den 6

, is die brief (van 9 Mei) dus niet meer bewaard.
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halven aen d'heer Spierinck geschreven dat Sijn E. gelieve de penningen voor de
helft wegen Sweden te furneren, opdat daerdoor geen verhinderinghe come; daerop
sijn E. antwoort noch geen ordre te hebben; dat evenwel voor sijn vertreck ordre
cie

sal stellen. U Ex sy gebeden, dat de ordre aen d'heer Spierinck gegeven mach
worden, opdat daerdoor geen verhinderinge comt, want soo haest als Minuit compt,
sullen in corten d'expeditie doen.
Ick hebbe diverse brieven aen Syne Genade d'heer Flemingh geschreven en
cie

daerby versocht dat Syne Genade gelieve U Ex en de heeren van de regeringe
myne brieven te communiceren; en onder andere hebbe verhaelt wegen Willem
Usselinex, dat die in Den Haege by Haer Hoog Mog. aenhout om te formeren een
cie

1)

Austraelse Compagnie . t' Schijnt dat hy credentiebrieven van U Ex heeft; seyt
dat in Sweeden tsestich tonnen gouts geteeckent sijn en versoect dat hier int lant
oock inteeckeninge mocht geschieden. Haer Hoog Mog. hebben haere
gecommitteerde, die hier op de vergaderinge van de XIX sijn, last gegeven om
tselve in die vergaderinge voor te stellen. Ick hebbe dieswegen aen d'heer Spierinck
geschreven off Sijn E. eenighen last hadde om dat werck te seconderen en indient
Sijn E. raetsaem dunct, dat ick het werck hier voede off levendich houde, dat ick
het doen soude, alsoo ick in dienst van Sweden ben [en] moet helpen sorgen wat
cie

tot desselfs nut vereyst; maer Sijn E. antwoort my geenen last van U Ex
heeren van de regeringe te hebben.
cie

Indien ick nu wist, dat het U Ex

1)

noch de

en de heeren

Een voortzetting dus van de poging, in 1636 begonnen, waarover men zie: Van Rees,
Geschiedenis der Staathuishoudkunde II blz. 137-139 en Franklin Jameson, Willem Usselinx
blz. 176 vlg. Vgl. ook Kronijk van het Histor. Genootschap 1873 blz. 135 vlg.
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van de regeringe aengenaem was, soo soude ick dat werck hier sien te voeden,
dat het niet gans van de hant geschoven wiert, gelijck ick mercke dat het gedaen
sal worden, niet willende gelooven dat in Sweden sulcken capitael, gelijck hy
voorstelt, geteeckent en pront gefurneert soude worden. Ick sal my naer d' ordre
cie

van U Ex

ende de heeren van de regeringe reguleren, soo in dit als tghene U

cie

Ex en de heeren van de regeringe my sullen gelieven te belasten.
Indien ick een perfecte lijst hadde, wat fictuaille dat in Sweden gefurneert soude
worden, soo cost ick hier voorder coopen wat dat manckeert. Minuit schrijft alleen
van fustage, dat die in Sweden niet wel te becomen soude wesen, soo hebbe hier
alderhande vaten laeten maecken en met ysere banden beslaen.
Instructiën en andere pampieren sijn meest veerdich, oock de officieren. Hebbe
derhalven aen d'heer Spierinck versocht dat Sijn E. gelieve by Haer Hoog Mog. te
vercrygen om 25 off 30 man zeevarent volck hier aen te moegen nemen en naer
Sweden te senden, dat Haer Hoog Mog. geconsenteert hebben en Sijn E. soude
my acte van de resolutie senden. Waer Minuit nu maer hier, souden dan in cort
dexpeditie doen om, soo 't mogelijck was, dat ick my met d'heer Spierinck op de
cie

reyse naer Sweden begeve om mondelinghe met U Ex ende de heeren van de
regeringe te spreecken en contentement doen van mynen dienst’. Nouvelles over
Brazilië. - ‘Hebbe zeecaerten soo van de Oost- als Westindis octroy gecocht; sal
die aen den heer Admirael Flemingh senden om, als ick in Sweden mocht comen,
cie

U Ex

ende de heeren van de regeringe informatie van alles te geven’.

o

N . 26. Amsterdam, 23 Juli 1637.
Officieren en lading voor de expeditie van Minnewit naar Gotenburg gezonden. De
Zweedsche
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deelnemers blijven in gebreke hun aandeel te storten; ook de Nederlandsche
weigeren dit nu, zoodat Blommaert alles moet voorschieten. Hoe en waarheen de
reis van Minnewit zal geschieden. Advies om Zweedsche schepen uit te zenden op
de zoutvaart; voordeelen daarvan. Waarom Blommaert dit jaar niet naar Zweden
komt. Mededeelingen over den koperhandel. Geschil tusschen Nederland en Spanje
over den kalmijnberg in Limburg. In Frankrijk wordt veel koperen munt gemaakt,
waardoor de vraag naar bladkoper toeneemt. Verzoek om aan de schepen van
Minnewit behoorlijke zeebrieven mee te geven.
1)

‘Ick hebbe continuelycken gecorrespondeert met Syne Genade d'heer Claes
cie

Flemingh en versocht dat S.G. gelieffde myne brieven aen U Ex te communiceren.
Den meesten inhout is geweest wegen de voyage met Minuit, dat alles hier
veerdich wiert gemaect en van tijt tot tijt met alle gelegentheyt van schepen het
cargasoen op Gottenborgh was gesonden.
Nu gaet weder een schip naer Gottenborch, daer de rest vant cargasoen neffens
de vivres en oock de officieren mede sal senden.
Ick hebbe eenige reysen versocht dat de helft vant capitael van Sweden gefurneert
mocht worden, volgens accoort. D'heer Spierinck had my een besloten brieffken
voor sijn vertreck gesonden aen Abraham Willemsz. van Beyerlant, daerinne Sijn
E. ordonneert ultimo Augusti aen my te betalen, voegende daerby: “indien der
ondertusschen geen contrarie order en compt.” Beyerlant soude my geaccommodeert
hebben, mits wat

1)

De datum van den vorigen brief wordt niet bericht.
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interest genietende, indien die clausule niet daerby was geweest; maer nu moet ick
wachten.
Maer het meeste is, dat de participanten van hier oock niet en willen furneren,
voordat het capitael van Sweden gefurneert is, soodat ick tusschen beyde sitte en
moet alles betalen, opdat onse saeck daerdoor niet verachtert soude worden, alsoo
ons veel gelegen is om vroech uut te geraecken, eensdeels om lanex de cust zeewan
te handelen, dat is hun gelt, gemaect van horens en geslepen, sonder welck zeewan
men niet can handelen, ten anderen om den handel te stabileren en possessie te
nemen en voor den winter diverse revieren te besoecken.
1)
En alsdan, de harde Noorder gepasseert sijnde, met het schip en jacht
oversteecken naer de Caribse eylanden en vandaer op diverse plaetsen, die hun
by instructie aenwyse, cruyssen en op een goede buyt wachten, hetwelck elck op
synen tijt waergenomen moet worden.
De saloep moet ondertusschen den handel lancx de cust van Florida dryven en
tschip sal dan tegens Juni oock naer de cust van Florida gaen en het gehandelde
cargasoen innemen en daermede weder naer Sweden keeren. Het jacht sal
ondertusschen in Westindiën blyven en van deen plaets op dander seylen, soo om
te handelen als om wat te visschen, soolange sijn victuaille sal strecken.
En indien eenighe goede prinsen becompt en hem niet betrouwende daermede
alleen naer Sweden te keeren, off dat het te laet int jaer mocht vallen, sal daermede
keeren naer de cust van Florida en daer blyven totdat het schip de tweede voyage
by hem

1)

Nl. de Noorderstormen, die in September in West-Indië heerschen: zie daarover den brief
van 9 September 1637, hierna.
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sal comen om dan tsaemen over te comen en het gehandelde cargasoen, dat het
naeste jaer ver[h]andelt sal wesen, tsaemen over te brengen, wort verstaen tegens
het voorjaer 1639.
Off indiense raetsaem vinden met het jacht den somer over noch een tocht te
laeten doen door West-Indiën, soo moet hetselve uut het schip gefictuieleert werden,
behoudende int schip maer sooveel als het tot de thuysreyse van noode heeft.
Dit is soo overloopende wyse hoe de reyse gedaen sal worden.
Ick hebbe my geëvertueert om de gelden te verschieten, opdat daerdoor geen
verachteringe soude vallen en daerdoor versteecken werden van ons goet
voornemen; en hope met der daet te thoonen, dat mijn ganse genegentheyt strect
om de Croon Sweden dienst te doen en hope, indien Godt de Heere dit werck wil
segenen, dat meerder occasie daeruut sal comen om van Sweden naer verre landen
te varen.
Ick hebbe aen Sijn Genade d'heer Flemingh geschreven en aenwysinge gedaen
waermede de schepen, die in Sweden ledich leggen, werck gegeven souden worden,
naementlycken om sout te vaeren, daertoe aenwysinge hebbe gedaen dat de
West-Indische Compagnie alhier veel schepen van doen hebben om hunne goederen
naer Brasil te vaeren. Wy hebben der dit jaer wel 20 moeten bevrachten; crygen 5
à 6000 gulden, naerdat de schepen veel connen laeden; ginder vry, loopen vandaer
naer Westindiën, laeden sout en comen daermede herwaerts; winnen niet alleen
de ladinge sout, alsoose met de uutvracht hun equipage connen doen, maer het
sout doorpekelt de schepen, datse lange daermede gepreserveert worden.
Aen dese soutvaert dunct my dat Sweden veel gelegen soude wesen om
continuelijck om sout te
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vaeren en hunne magasinen daervan geprovideert te houden, daervan voor desen
cie

aen U Ex aenwysinge hebbe gedaen.
En staet te noteren, dat het sout in Westindiën op synen tijt gehaelt moet worden,
want de regenmaenden aencomende, doet het sout smilten, soodat de schepen,
die op den herbst tot December toe van hier naer Brasil vaeren, op den besten tijt
comen om van Brasi! naer Westindiën te vaeren, alsoo de regenmaenden in Junio
beginnen.
Uut dese soutvaert spruyten veel andere dingen, naementlycken dat het zeevarent
volck werck crygen en hun continuelijck oeffenen om in tyden en wylen, alst den
noot vereyst en dat den eenen potentaet off den anderen de Croon Sweden den
oorloge willen aendoen, datse altijt van zeevarent volck voorsien sijn, en in vrede
sijnde, dat uut Sweden de heele werelt doorgevaeren [wordt], want wat neringe de
cie

zeevaert in coninckrycken en landen brenght, sal U Ex wel connen affmeten.
1)
En alsoo mijn oogemerck daerop is om met mijn industrie , die ick hebbe van alle
plaetsen soo in West- als Oost-Indiën, oock de cust van Aphrica, hoe die bevaeren
2)
moeten worden en hoe den handel op alle plaetsen gedreven wort , soude tselve
cie

garen attribueren in mynen dienst van U Ex en de Croon Sweden, om daermede
3)
eere in te leggen van het leggen van de fondamenten van een soo treftige saeck’.
- Vertrouwt dat de Kanselier daarbij zijn protector zal wezen, ‘alsoo der altijt benyders
sijn,

1)
2)
3)

Hier gebruikt in den zin van: handelskennis.
De zin vereischt dat hier volgt: de Kroon Zweden te dienen, of iets dergelijks.
Treftig = voortreffelijk, komt meermalen in Blommaert's brieven voor,
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die een goet werck contramineren, misgunnende sulcken eere aen iemant’.
‘Mijn voornemen was met d'heer Spierinck naer Sweden te comen, maer de lange
reyse van Minuit door sijn siecte heeft sulcx verachtert, dat de despache niet en
heeft connen gedaen worden, en ten waere dat ick de penningen verschoot, soude
noch veel langer aenloopen.
Naer dat ick het werk aensie, salt op halff Augusti aenloopen eer alles
gedespacheert is, soodat my dunct dat het dit jaer te laet sal vallen om naer Sweden
te comen, vreesende seer voor de coude, alsoo ick acht jaeren in Indiën gewoont
hebbe; sijnde die heete landen gewent, ben bevreest dat my de coude schaedelijck
1)

cie

soude wesen . Ten anderen soude eerst garen sien dat U Ex en de hoochlofflycke
regeringe van Sweden de vruchten van mynen arbeyt eerst souden sien, als wanneer
het schip de eerste reyse thuys gecomen sijnde, door Godes segen met goet retour,
[ik] met sooveel te meer eere in Sweden [zou] comen.
Oock compt in bedencken dat de praesidiale Camer van de West-Indische
Compagnie nu voor twee achtereenvolgende jaeren in Zeelant sal wesen; sal by
hun een uutschryvinge gedaen worden van de vergaderinge van de XIX tegens
halff Augusti, op welcke vergaderinge ick naer alle apparentie van dese camer [nl.
die van Amsterdam] sal gecommitteert worden, alwaer veel swaere punten sullen
verhandelt worden van de ganse regeringe van Brasil en wat daeraen dependeert
cie

om voorder progres te doen. Wil derhalven vertrouwen dat U Ex
considererende, in de beste vouwe sal slaen met my by de

1)

deen en dander

Dit lijkt veel op een uitvlucht; na zijn terugkomst uit Indië had Blommaert al weer 26 jaren in
Nederland gewoond!
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cie

hoochlofflycke regeringe voor dit mael te excuseren’. Vindt Zijne Ex zijne overkomst
echter raadzaam, dan zal hij zijn bevel nakomen. ‘Het en sal de Croon Sweden niet
schaedelijck wesen, dat ick die vergaderinge van de XIX bywoone, om meerder
experiëntie van alles te crygen, want soo ick naer Sweden come, sal apparentelycken
de Compagnie moeten verlaeten om buyten opspraeck te wesen’. Zal zich hierin
cie

reguleeren naar het antwoord van Zijne Ex .
De contractanten hebben getracht het koper te doen rijzen, door alles op te koopen
wat in particuliere handen is, maar daar alle landen vol oorlog zijn, worden de
gemaakte waren niet geconsumeerd, en als dat niet gebeurt, kan het koper niet
rijzen. Ook begint uit Noorwegen meer en meer koper te komen, dat goedkooper
is dan het Zweedsche; daarmede worden geriefd die het dagelijks noodig hebben.
Een ander interval is, dat er tusschen dezen Staat en Spanje quaestie is over den
kalmijnberg in 't land van Limburg: ‘desen Staet pretendeert dat sy die moeten laeten
bearbeyden en van dander syde pretenderen dat syt moeten doen; ondertusschen
hebben die van Maestricht het arbeytsvolck vandaer gehaelt en de wercken
geruineert, en wort van desen Staet verboden dat geen gemaect werck van Aken
naer dese landen mach comen dan degene, daer attestatie by is, dat deselve van
Limborchsen calmijn gemaect is, en die van Aken, door gebreck van Limborchsen
calmijn, verwercken Munster calmijn, daerover verscheyde goederen, die van Aken
op Ceulen waeren gesonden en voorts den Rijn off, tot Emmerick sijn aengehaelt,
dat grooten onlust met die van Aken maect, en daerdoor weynich gewerct wort.
Maer het schijnt datter voor de contractanten noch een confortatiff compt, alsoo
Aken met deen inconveniënt en dander niet veel trect; soo compt
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dat Vranckrijk veel copermunt begint te maecken, waerdoor het blatcoper getrocken
wort, dat tot 59 gulden het centener wort vercocht, waerdoor by hun hopeninghe is
dat het ander coper oock getrocken sal worden. Off nu het blatcoper, dat geslaegen
coper is, int contract begreepen is om aen de contractanten te leveren, wete niet.
Indient niet begreepen is, soo sal de Croon Sweden wel doen goede quantiteyt
herwaerts te senden, dat al stracx vercocht sal connen worden; off de hoochloflycke
regeringe van Sweden soude door hun ministers in Vranckrijck met den Cardinael
de Ricelieu connen laeten tracteren om groote partyen te leveren; doch soot int
contract begreepen is en dat de Croon Sweden met geen ander coningen dieswegen
mach tracteren gedurende het contract, dat is wat anders.
Ick hebbe aen Syne Genade den heer Admirael Flemingh gerecommandeert dat
geen mangel en sy, dat het schip en jacht behoorlycke zeebrieven medegegeven
worden om by rescontre van eenige geallieerde van de Croon Sweden te thoonen
1)
datse geen volck en sijn sonder reveu en alsoo voor zeeroovers geacht worden;
oock bestellinge om de vyanden van de Croon Sweden aen te tasten en, hun
veroverende, in Sweden ter judicatie gestelt en voor goede prinse verclaert en de
Compagnie toegeeygent te worden. Wat andere pampieren aengaet van instructiën,
rantsoenbrieff, artikelbrieff, scheepsraetinstructie en anders, sal hier veerdich
maecken en Minuit medegegeven werden. De facture van de coopmanschaplijste
van de vivres en andere rekeninghen, daervan sal copy aen Syne Genade d'heer
Flemingh toegesonden worden.’

1)

Scil.: zonder revue, waar niemand naar omziet.
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Nouvelles over Brazilië. Uit de verovering van Brazilië mogen de Zweden zien,
hoeveel voordeel uit de zeevaart is te wachten.

o

N . 27. Amsterdam, 22 Augustus 1637.
Minnewit (inmiddels uit Zweden teruggekeerd) zal met de rest der officieren en
lading naar Gotenburg vertrekken. Blommaert zendt de factuur van de lading over.
De onkosten der uitrusting zijn boven de raming geloopen. Berichten over de Oosten de Westindische Compagnie. Voorslag dat Zweden toe zal treden tot de
Westindische Compagnie en een Kamer daarvan te Gotenburg zal worden opgericht.
Verzoek om uitbetaling van zijn tractement. De kopermeesters te Aken hebben
besloten hunne ovens voor drie maanden uit te dooven. Blommaert is door de
Westindische Compagnie gecommitteerd om den Prins van Oranje te onderrichten
over den stand van zaken in Brazilië. Nouvelles.
Voorgaande was van 23 Juli. ‘Sedert hebbe ick met alle gelegentheyt aen Syne
Genade d'heer Flemingh geschreven, hoe verde dat hier in de saecke geprocedeert
was, het versenden vant cargasoen, vivres, volck en appendentie naer Gottenborch.
Het restant van alles is nu gescheept in schipper Cornelis Brouwer, die naer
Gottenborch dese weeck vertrect, daermede Minuit neffens twee barbiers en andere
officieren mede sullen vertrecken, in hope dat de schepen tot Gottenborch sullen
wesen om hunne voyage te voorderen, dat hooch tijt wort en wensten wel om veel,
dat het een maent eerder had connen geschieden, om verscheyde consideratiën,
daer mede een van is, dat het spaede int jaer wort
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om achter Engelant om te loopen, dat evenwel dient te geschieden om het perickel
van de Duynkerkers voor te comen.
Ick sende hierneffens aen Syne Genade d'heer Flemingh facture vant cargasoen,
dat bedraecht met doncosten, hier gedaen, f 22.130-12. De copye van de
documenten gaen daer neffens, opdat de participanten vandaer moegen sien, waer
dat alles aen dependeert; als daerby gevoecht worden tgheen aldaer in Sweden
uutgegeven wort, soo sal de rekeninge gesloten connen worden en de participanten
sien wat iedereen heeft te dragen.
Ons eerste concept is geweest een schip met een saloep, en de hoochloflycke
regeeringe heeft ons gelieft te begnadigen met noch een jacht daerby, soodat
dequipage van volck en vivres sooveel te grooter sal vallen. Onsen overslach was
op 24 000 gulden; hebben nu alhier wat meer uutgegeven, behalven dat in Sweden
betaelt wort; maer daerby comen eenige rekeningen soo van den seylmaker, smit,
cuyper en andere, bedraegende ter somme van f 2825-14-8, die de participanten
van hier verstaen dat de Croon behoort te draegen, volgens het schriftelijck
overleveren van Minuit wat de Croon doen soude; daer sijn eenige dingen by, die
in consideratie genomen costen worden, maer terwylen dat alles by de schepen
blijft, sal het een cleyn voor de Croon wesen sulex te draegen, om de participanten
van hier en andere te encourageren om hun capitalen derwaerts te transporteren,
cie

om van tijt tot tijt de zeevaerte vandaer meer in treyn te helpen brengen. U Ex sal
naer sijn hooge wijsheyt alles ten besten wel helpen dirigeren.
D'oncosten van alles op Gottenborch te brengen vallen extreem hooch, oock de
maentgelden van d'officieren, die men meer heeft moeten geven om vandaer

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

129
te vaeren. Een goeden rycken Spaensen prijs sal alles connen betalen.
Ick hadde het cargesoen garen noch 2 à 3000 gld. vergroot om in Spaense wynen
en andere waeren te besteden, om in de West-Indische eylanden tegens taback en
andere waeren te verhandelen, maer alsoo het te hooch liep, hoewel goet proffijt
daeraen te doen soude wesen, soo hebbe het voor dese tijt naergelaeten tot onse
tweede voyage, als wanneer ick hope met dees eerste voyage een goet retour sullen
crygen, om daerdoor te meer courage te hebben wat meerders by de hant te nemen.
En alsoo de zeevaert groote neringe in landen en steden brengt, daervan men
d'exemplen hier siet, wat die twee Compagniën alhier van Oost- en West-Indiën
doen, hoeveel schepen en zeevarent volck dat se int werck stellen, is admirabel om
hooren. d'Oostindische Compagnie crygen dit jaer acht schepen, daervan een
1)
verongeluct is; vier sijnder gearriveert, daervan de cargo hier neffens gaet , en drie
worden der noch verwacht. Den lanckdurigen oorloge, diese met die van Bantam
2)
gehadt hebben, is ter neder geleyt ; den handel van China en Japon is vry, daer
se groote capitalen in syde en andere waeren connen besteden. Den handel op
Japon is voorleden jaer over de twaelff tonnen gouts geavanceert.
De Westindische Compagnie hebben dit jaer, met hetgene dat noch gaen sal,
omtrent de vijftich schepen uutgesonden soo naer Brasil, Westindiën en de cust
van Aphrica en andere plaetsen. Wat schoone retouren sijnder gecomen van suycker
en andere waeren! tweemael 's jaers comen de schepen van Guinea en de

1)
2)

Deze cargolijsten liggen niet meer bij den brief.
Vgl. M.L. van Deventer, Geschiedenis der Nederlanders op Java I blz. 179.
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andere plaetsen van Aphrica, brengen over de 2000 ponden gout, groote partye
oliphanstanden, greyn, huyden en andere waeren. Wat neringe deen en dander
cie

hier int lant brenght, sal U Ex naer sijn hooge wijsheyt connen affmeten.
Wat soude Sweden gebreecken om het selve niet te doen? Sy hebben overvloet
van schepen, bequame havens om uut en in te vaeren, wyse regeerders, en anders
gebreect maer alleen om int werck te stellen en met goet beleyt te beginnen aen
capitael; meene niet dat het ontbreecken soude, indient de hoochloflycke regeringe
raetsaem vonde om int werck te stellen om in dese West-Indische Compagnie voor
een gedeelte in te comen en tot Gottenborch een Camer ordonneren, om alsoo in
de conqueste van Brasil, negotie op Aphrica en Westindiën te participeren. De Croon
coste eenige schepen voor capitael inbrengen en voorts capitael om uut te voeren.
cie

Indient U Ex en de hoochloflycke regeringe raetsaem vint, cost men eens in
stillicheyt sonderen, off het hier by de Compagnie smaeckelijck gemaect cost
worden’.
Hij zou gaarne diensten doen aan de kroon Zweden en toonen dat het hem
toegekende jaarlijksch tractement van 1000 rijksdaalders niet onnut besteed is.
Verzoekt tevens dat aan Spiering bij zijn terugkomst naar Holland last gegeven
worde hem een jaar tractement te betalen, daar hij nu bijna een jaar in dienst van
de kroon Zweden is geweest.
De contractanten van het koper maken nog steeds slechte zaken. ‘Daerop compt
nu, dat alle de copermeesters van Aken eendrachtich geresolveert hebben hunne
ovens voor dry maenden te laeten uutgaen, alsoo weynich afftreck in de gemaecte
waeren is. Hiermede sullen sy geen coper trecken, dat al schadelijck voor de
contractanten is en daertegens proffytelijck voor Sweden, dat de gemaecte waeren,
die
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vandaer comen, te beter getrocken sullen worden om de luyden te encourageren,
die daer wercken hebben, stercker te wercken en andere daertoe te trecken om
daer mede wercken op te rechten’.
Hij is gisteren in de vergadering van de West-Indische Compagnie gecommitteerd
om naar het leger te reizen en Zijne Hoogheid den Prins van Oranje te rapporteeren
over de adviezen uit Brazilië, over hetgeen door de Compagnie wordt gedaan, over
de toerusting uit Portugal naar Brazilië enz. De vergadering van de XIX is in Zeeland
1)
beschreven tegen 3 Sept. a.s.; de punten van beschrijving gaan hierbij .
Nouvelles over den oorlog: beleg van Breda enz. - Berichten over schepen,
komende uit Oost en West, en over schepen, die de West-Indische Compagnie
uitzendt naar Brazilië en Afrika.

o

N . 28. Amsterdam, 9 September 1637.
Betuigt zijn leedwezen, dat de schepen van Minnewit nog niet gereed liggen te
Gotenburg; herhaalt de redenen, waarom het gewenscht ware geweest, dat zij
bijtijds waren uitgezeild. Over de instructie, die hij aan Minnewil heeft medegegeven.
Hoeveel Blommaert als zijn aandeel in de onderneming heeft gestort, en hoeveel
hij heeft voorgeschoten. Nouvelles.
De voorgaande was van 22 Augustus, dien hij heeft medegegeven aan Minnewit,
om bij zijne aankomst in Gotenburg verder te zenden naar Stockholm; tegelijk
daarmede is de rest van het volk en de lading naar Gotenburg gezonden. Ook aan
Fleming heeft hij toen uitvoerig alles bericht. Hij had vast vertrouwd, dat schip en
jacht omtrent ulto Juni gereed

1)

Zij liggen niet meer bij dezen brief.
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zouden zijn om naar Gotenburg te vertrekken; daarom heeft hij de officieren in het
laatst van Juli derwaarts gezonden; maar nu krijgt hij een schrijven van Fleming d.d.
5/15 Augustus, dat de schepen daar [te Stockholm] nog lagen, maar dat ze gereed
waren om te vertrekken.
Hij heeft verscheiden malen bij Fleming op spoed aangedrongen, daar zooveel
o

was gelegen aan het bijtijds zee kiezen: 1 . om achter Engeland om te loopen ‘om
de passade te soecken van de Oostelycke winden’ en van de Duinkerkers bevrijd
o

te blijven; 2 . om vóór September de kust van Florida aan te doen, om zeewan te
verhandelen, ‘dat sijn seecker geslepen horentjens, dat daer int lant in plaets van
o

gelt gebruyct wort’; 3 . ‘oock alsoo in de maent van September de Noordelycke
1)
stormen beginnen te waeyen, die beginnen omtrent het eylant Barramuda en loopen
lancx de cust van Espaniola naer Florida, de canael van Bahama en voorts de Golfe
van Mexico, waerdoor den Coninck van Spaniën verbot gedaen heeft dat de vloten,
soo van Terra Firme als Nova Spania, naer het beginsel van September de canael
van Bahama niet en moegen passeren, maer moeten in de Havana verwinteren en
vertrecken dan vandaer in de maent Februari. Uut die Noordelycke stormen compt
dan by eenige jaeren den horcaen, dat sijn soo schreckelycke winden als men oyt
2)
in dese Europische quartieren gehoort heeft. Derhalven hebbe Minuit by instructie
medegegeven dat hy, tot Gottenburch sijnde, hem moet reguleren naer
tijtsgelegentheyt, tsy achter om te loopen off binnen door; dat

1)
2)

De Bermudas.
Wat nu volgt, is in hoofdzaak, maar niet geheel, een herhaling van wat hij in zijn brief van 23
Juli 1637 (zie hiervóór, blz. 121 vlg.) schreef over de aan Minnewit mede te geven instructie.
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hy, op de cust van Florida gecomen sijnde naer de maent van December, naerdat
de cargasoenen aen lant in goeder bewaeringe gebracht sijn, dat hy dan het schip
en jacht sal senden naer West-Indiën om daer te cruyssen op de plaetsen, hem
aengewesen, en maecken daer niet langer met het schip te blyven als de maent
Mey, gevende aen het jacht over alle overige victuaille en laeten het jacht daer
blyven en op synen tijt op alle plaetsen, by instructie aengewesen, te beseylen om
op Spaense prysen te passen. En dan met het schip oversteecken naer de cust van
Florida om daer in te nemen alle het gehandelde velwerck en daermede comen
recht naer Gottenborch om in de maent van Juli, sijnde den besten tijt vant jaer,
daer te comen ons rapport van alles doen, om dan stracx weder preparatie te
maecken tot de tweede voyage.
Dit is soo overloopende wijs, hoe de saecken staen van de voyage met Minuit.
Op het schip hebbe gesteld voor stuirman eenen Michiel Symonsz., een fijn, eerlijck
man, die lange jaeren de cust van Florida bevaeren heeft en daer seer wel bedreven
is’. Als Minnewit komt te overlijden, zal Michiel Symonsz. hem als leider van den
tocht opvolgen.
Voor zich zelf heeft hij voor ¼ aandeel genomen in den tocht; lading en uitrusting
kosten tezamen ongeveer 28000 gulden; daarvan heeft hij voor zich dus f 7000
betaald; voor de participanten in Zweden bedraagt dus hun aandeel, nl. de helft, f
14000; daarvan heeft hij echter, op order van Spiering, maar f 7500 ontvangen en
de rest heeft hij moeten voorschieten, wat hem lastig valt, maar hij heeft het gedaan
om de expeditie niet te vertragen.
Herhaling van zijn vroeger advies over de zoutvaart enz. - Nouvelles over het
beleg van Breda, de inneming van Venlo door de Spanjaarden enz.
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o

N . 29. Amsterdam, 30 September 1637.
Adviezen voor de vermeerdering van Zweden's scheepvaart, door middel van de
oprichting eener Zoutcompagnie of van eene Westindische of Australische
Compagnie, volgens de plannen van Usselincx. Misschien zal ook de Koning van
Frankrijk de laatste Compagnie willen steunen met kapitaal; want aan den Spanjaard
wordt de meeste afbreuk gedaan door hem aan te tasten in Amerika. Opsomming
van het verlies, door de Westindische Compagnie aan Spanje toegebracht, vooral
in Brazilië. Hernieuwde voorslag, dat Zweden toe zal treden tot de Westindische
Compagnie of zelf zulk een Compagnie zal oprichten. Verzoek, dat de Kroon Zweden
de kosten van de bewapening en uitrusting der schepen van Minnewit zal dragen.
Verzoek om uitbetaling van zijn tractement. Nouvelles.
De voorgaande was van 9 dezer. Sedert heeft hij nog verscheidene brieven aan
Fleming geschreven, over middelen tot vermeerdering der negotie en zeevaart van
Zweden. Daar Zweden rijk aan schepen is, die meest ledig liggen, moet gepractiseerd
worden op middelen om hun werk te geven. Allereerst komt in aanmerking de
zoutvaart; daarvoor zou een Compagnie in Zweden moeten worden opgericht, met
octrooi voor eenige jaren, en privilegiën; ‘dese Compagnie mosten hun magesinen
op eenige voorneme plaetsen in Sweden hebben, om niet alleen het coninckrijck
Sweden van sout te provideren, maer oock alle landen, onder de Croon sorterende;
welck sout niet anders vervoert en soude moegen worden als met eygen Sweetse
schepen, ten waere datse sooveel schepen van doen hadden, met eygen niet
connende
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doen, dat de Compagnie dan soude vermoegen andere te bevrachten’; later
uitvoeriger hierover.
‘Ten anderen compt in consideratie om de zeevaert in Sweden te doen
accresseren om daer een Compagnie op te rechten van West-Indiën off Australis,
gelijck Willem Usselincx tselve voordraecht. Ick hebbe dieswegen met eenige van
de regeringe discoursen gehadt, die niet vremt daervan waeren, selver om te
consenteren dat de capitalen uut dese landen naer Sweden getransporteert soude
moegen worden om aldaer een Compagnie te formeren, en ick meene, indien dit
stuck met goet beleyt by de hant genomen wiert, datter wat goets uutgewerct soude
worden en voornementlycken nu Vranckrijck in oorloge met Spaengnen is, meene
t

dat Syne M te disponeren soude wesen om een aansienlycke somme in die
t

Compagnie te leggen, alsoo Syne M genoech geinformeert is, dat den Spangnaert
geen meerderen affbreuck can gedaen worden als door dese middel, want daerdoor
wort hem de hartader getroffen en allenskens de senuwen affgesneden, daermede
hy bynaer alle de werelt trotst; en het is seecker, dese middel by de hant genomen
wordende, sal den Coninck van Spaniën doen omsien en tot reden gebracht worden
tot een generale vrede; want off hy in dese Europische quartieren eenighe steden
verliest, dat raect hem seer weynich en is maer gelijck eenen tack van eenen boom:
affgehouwen wordende, weder andere en meerder uutwassen; maer hem
aentastende in Westindiën en andere Americase quartieren, daermede wort den
wortel van den boom losgemaect en sal hem allenskens doen vallen.
cie

Men seyt gemeenlijck: een schip op strand is een baecken in zee; so can U Ex
sien, wat dese West-Indische Compagnie den Spangnaert grooten aff breuck heeft
gedaen en gedurende de veertien jaeren, dat
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1)

die Compagnie nu heeft gestaen, over de 800 schepen , groot en cleyn, van de
Spangnaerden verovert; daeronder sijn geweest tot twee reysen sijn vloten van de
Honduras en eens de vloot van Nova Spaniën, daer soo grooten rijckdom is geweest.
De voorschreven Compagnie hebben hem in West-Indiën affgenomen en geplondert
2)
3)
4)
diverse plaetsen als St. Martha , St. Margrieta , S. Francisco de Campeche en
andere plaetsen meer. Maer daernaer in meerder ervarentheyt comende, hebben
bevonden dat den Spangnaert geenen meerderen aff breuck cost gedaen worden
als hem in Brasil aen te tasten, en dat om verscheyde consideratiën, daervan wel
een van de voornaemste is, dat Brasil gelegen is boven wint van West-Indiën, en
dat men altijd van Brasil seecker en gewisse aenslaegen op alle plaetsen van
West-Indiën can maecken en gewisse rekeninghe, wanneer dat men op elcke plaets
can wesen; ten anderen Zuytwaerts in den bequaemen tijt, die in September begint,
alle affbreuk te doen en bequa-

1)

2)
3)
4)

De Laet, in zijne ‘Lijste van de schepen, bercken, carveelen, die by de vloten ende schepen
van de Compagnie de vyandt benomen, verdestrueert ofte anders onnut zijn ghemaeckt’
(achter in zijn ‘Historie ofte Jaerlijck Verhael’ enz.) komt voor de jaren 1623-1636, hetzelfde
tijdvak, waarover Blommaert's berekening loopt, tot een geheel van 547 genomen of vernielde
Spaansche schepen. Van Rees, Geschiedenis der Staathuishoudkunde II blz. 196 deelt mede,
dat in 1644 de Westindische Compagnie zelf opgaf, dat zij in de jaren 1623-1636 meer dan
600 schepen van den Koning van Spanje, waaronder 98 galjoenen, had veroverd of vernield.
St. Martha, aan de kust van Columbia, in 1630 door de onzen genomen: de Laet blz. 219,
220.
In 1626 werd het eiland Margarita (dicht bij de kust van Venezuela) vermeesterd: de Laet blz.
75.
St. Francisco de Campèche, of alleen Campèche, aan de golf van Mexico, in Mexico, in 1633
genomen maar weder verlaten: de Laet blz. 356, 357.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

137
melijck in corten tijt van Brasil door de straet Le Maire in de Zuytzee te comen, daer
verscheyde aenslaegen te doen sijn, eerst alliantie met de Chilesen te maecken,
om daer de schepen te provideren en van alles versien, vandaer diverse aenslaegen
maecken in de Zuytzee, en oock naerder ontdecken het groote lant van Terra
Australis, dat met recht het vijffde deel van de werelt genoempt mach worden; ten
derden om vandaer de cust van Aphrica te bevaeren en aenslaegen te maecken
op de rycke craecken, uut Oostindiën comende, en andere; ten vierden dat in Brasil
groote negotie gedreven wort en groote menichte coopmanschappen uut dese
landen daer getrocken wordende, in retour weder suycker brengen. Brasil can alleen
hondert schepen int vaerwater houden en werck geven.
cie

Hieruut sal U Ex connen affmeten, wat dese West-Indische Compagnie in soo
corten tijt te wege gebracht heeft, hebbende volgens de leste advisen op de cust
van Brasil 47 schepen, soo groot als cleyn, dat eygen schepen sijn, om affbreuck
te doen, behalven over de vijfftich schepen, die vanhier bevracht sijn dit loopende
jaer om vivres en coopmanschap alleen naer Brasil te voeren. Wat neringe sulcx
cie

hier int lant brenght, can U Ex considereren.
Wat soude Sweden ontbreecken om tselve niet te doen, hebbende schepen
genoech, gebreect alleen om uut te voeren en middelen te vinden om in 't werck te
stellen, 't sy dat in bedencken genomen soude connen worden om een combinatie
met dese West-Indische Compagnie te maecken, om met seecker capitael in te
comen en tot Gottenborch een Camer te maecken’; [volgt een opgave van het aantal
Kamers en elks aandeel]; ‘soo soude connen gemaect worden in plaets van negende
deelen thiende deelen, off anders gelijck men soude connen verdraegen, wat
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cie

Sweden daerin soude participeren. Off sulex U Ex en de heeren van de
hoochloflycke regeringe ongeraeden vindende met andere aen te spannen, selver
een Compagnie alleen in Sweden op te richten. Indient soo is, gelijck Usselincx
voorgeeft, dat in Sweden tsestich tonnen gouts geteeckent en opgebracht soude
worden, soo soude het gevoechelijck connen geschieden; maer ick meene niet dat
het soo breet gaet. Coste het ander gepractiseert worden, om voor een gedeelte in
dese Compagnie te comen, daervan de fondamenten alreede geleyt sijn, waer wel
het seeckerste, en voor sulcken gedeelte als Sweden inquam, voor sooveel soudense
de equipage hebben, oock op alle vergaderingen van de XIX compareren en hun
stemmen hebben. My dunct, soo dit te wege gebracht cost worden, dat het een
beginsel van welvaeren voor Sweden soude wesen’, groote nering in 't land zou
brengen enz. Verzoekt nader instructie, of hij de West-Indische Compagnie zal
polsen over het bovengenoemde, dan wel of hij de plannen van Usselincx zal helpen
bevorderen.
Van Fleming heeft hij de rekening ontvangen wegens de Floridasche Compagnie,
bedragende 2024 rijksdaalders. Daarop komen veel posten voor, waarvan Minnewit
aan de participanten in Holland had bericht, dat de Kroon Zweden ze zou betalen,
als de schepen met geschut en amunitie, zeilen en touwen enz. Hij gelooft wel, dat
de equipage kostbaar is en men in Zweden niet gewend is op die manier te
equipeeren, maar voor de participanten in Nederland zijn de onkosten ook
buitengewoon groot, wegens het verzenden van officieren en goederen naar
Gotenburg enz. Om de participanten niet te ontmoedigen, moest de Kroon Zweden
dit alles voor ditmaal maar betalen; al de genoemde dingen blijven toch aan het
schip. ‘Een rijck Spaens schip met 3 off 400 kisten suycker
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sal veel oncosten goet maecken en by veroveringe van deen off dander soude de
Croon daeruut connen geremboursseert worden vooruut’. Zal antwoord hierop
afwachten.
Verzoekt wederom uitbetaling van zijn tractement over het eerste jaar. - Berichten
over schepen, die voor de West-Indische Compagnie uit Guinea zijn gekomen. Nouvelles over de gebeurtenissen in Brazilië. - Het beleg van Breda vordert nog
niet zoo, als men gehoopt had.

o

N . 30. Amsterdam, 7 October 1637.
Beraadslaging in de vergadering der XIX over de requesten van Usselincx; men
betwijfelt of de Zweedsche regeering zijne plannen ondersteunt. Nog geen bericht
over het uitzeilen van Minnewit. Is ontevreden over het beleid van deze expeditie.
Nouvelles.
De voorgaande was van 30 September. Sedert zijn de gecommitteerden van de
Kamer Amsterdam ter vergadering van de XIX thuisgekomen. Hebben gisteren
rapport gedaan van hunne besognes o.a. ‘dat vanwegen Willem Usselincx twee
verscheyde requesten in de vergaderinge waeren overgelevert toucherende het
formeren van een Compagnie in Sweden, maer alsoo die seer duyster gestelt
waeren, is hem aengeseyt, indient hem goet vint buyten costen van de Compagnie
sijn intentie rechtuut by schrifte te stellen, dat hij dat doen mochte en ter naeste
vergaderinge overleveren. Daer sijn over dat stuck diverse discourssen gevallen
1)
en onder andere, dat noch de ambassadeur , noch d'heer Spierinck, noch

1)

Camerarius was hier destijds als ambassadeur van Zweden.
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niemant anders dese saecke pousseert, meenende daerdoor dat het maer een
cie

particulier werck van Usselincx is. Ick hebbe mede geseyt, dat U Ex noch de
heeren van de regeringe noyt dieswegen aen my hebben geschreven. In gevalle U
cie

Ex en de heeren van de regeringe ten dienste vant rijck Sweden goet vinden dit
werck by der hant te nemen, dunct my, onder reverente corectie, dat het wat anders
gedreven most worden’.
Nog niets vernomen van Spiering, ook niet van Minnewit, sinds deze van hier is
vertrokken. ‘Ick hope dat hij nu al zee genomen sal hebben; dit werck moet oock
op een heel ander manier gedaen worden, off soude niet connen gaen; d'oncosten
vallen te seer groot; als de saeck oock eens in beteren train was, most anders op
de correspondentie gelet worden; hiervan tsijnder tijt breeder’.
Bericht over de lading van een schip, aangekomen voor de West-Indische
Compagnie uit West-Indië; de lading bestaat uit op Spanje veroverde goederen. Het beleg van Breda loopt op een einde.

o

N . 31. Amsterdam, 14 October 1637.
Spiering is in Holland teruggekomen. Over de terugbetaling van Blommaert's
voorschotten. Heeft gevraagd naar de instructie van Spiering in zake de Westindische
Compagnie. Over het ontslag van den luitenant-admiraal Dorp.
Voorgaande was van 7 dezer. Sedert is Breda veroverd. - Spiering is hier
aangekomen. Blommaert heeft hem de facturen, rekeningen, quitantiën enz. van
de uitrusting vertoond; heeft verzocht om terugbetaling van zijn voorschot; Spiering
heeft gezegd wel eenigen last te hebben om hem geld te geven, maar niet zooveel
als hij bevond dat aan Blommaert toekwam.
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Verzoekt opnieuw dat de Kroon Zweden de kosten van geschut, amunitie enz. der
schepen van Minnewit zal dragen. - Heeft met Spiering gesproken en hem gevraagd
of hij eenige instructie had betreffende de vraag, of men in Zweden een afzonderlijke
Compagnie wil oprichten, dan wel toe wenscht te treden tot de Westindische
Compagnie. Spiering zeide niet te weten, dat er iets over stond in zijne instructie,
maar daar hij zijne papieren niet mede over land heeft durven nemen, maar ze over
water heeft verzonden, kan hij het eerst nazien als deze aankomen.
Heeft verstaan dat er apparentie is van vrede tusschen Zweden en den Keizer.
Herhaalt nu zijne vroegere adviezen wat Zweden daarbij moet zien te bedingen
1)
voor zijn handel en scheepvaart . - Admiraal Dorp, die eenigen tijd voor Duinkerken
heeft gelegen, is binnengeloopen met zijn heele vloot, waarover Haar Hoog Mog.
zoo verstoord zijn, dat zij met advies van de Staten van Holland hem zouden afgezet
2)
hebben; maar toen hij dit gewaar werd, heeft hij zelf zijn ontslag verzocht ; ‘en ick
geloove, indien hy onder de regeringe van Sweden off andere potentaten waere
geweest, het soude al overlangh hebben geschiet, indient niet erger affgeloopen
hadde’.

o

N . 32. Amsterdam, 18 November 1637.
Klaagt over het niet betalen van zijne voorschotten. De scheepstocht van Cornelis
Cornelisz. Jol, alias Houtebeen, in West-Indië. Zoo Blommaert's raad gevolgd ware,
had men de heele

1)
2)

Zie hiervóór, blz. 113, 114.
Over het ontslag van den luitenant-admiraal Philips van Dorp vgl. Aitzema II blz. 483, 484.
Na zijn ontslag kwam er in plaats van een ‘jonker’ een ‘pikbroek’ aan het hoofd der vloot, nl.
Maarten Harpertszoon Tromp.
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zilvervloot kunnen vermeesteren. Frankrijk, Zweden en de Republiek moesten een
verbond sluiten om Spanje te water afbreuk te doen. Nouvelles.
cie

1)

‘Hoewel ick geene brieven van U Ex

en become, soo ben in die hope, dat myne

cie

brieven aen U Ex aengenaem sijn, alsoo Syne Genade d'Heer Flemingh my
schrijft, dat myne advisen in consideratie genomen worden. Ick schryve
continuelycken aen Syne Genade d'heer Flemingh en versoecke, dat myne brieven
cie

aen U Ex ende de heeren van de regeringe gecommuniceert moegen worden.
Ick dressere myne brieven meest tot aenleydinge om de zeevaert in Sweden te
doen vermeerderen en toenemen, waerdoor de landen comen te floreren, daervan
verscheyde exemplen sijn. Ick hebbe in meest alle myne brieven mentie daervan
cie

gemaect, daeraen my referere om U Ex met langhe brieven het lesen niet
verdrietich te maecken.
Tot noch toe en hebbe geen advis, off Minuit vertrocken is off niet, opdat die
rekeninghe gesloten mocht worden. Ick ben aen alle canten int verschot; d'heer
Spierinck, doen Sijn E. uut Sweden quam, belooffde my 3000 gulden te doen hebben,
en de rest als de rekeningen van Gottenborch quaemen, dat men dan perfect souden
weten, wat ieder participant te dragen soude hebben. Ick hebbe Sijn E. meermalen
geschreven; antwoort my nu, dat ick noch patientie moet hebben; sulcx soude
moegen geseght worden in andere occasie, maer niet in compagnie, daer iedereen
sijn capitael pront behoort te furneren om winst off verlies door den segen des
cie

Heeren te verwachten. U Ex
mach worden om ons hier

1)

sy gedienstich versocht en gebeden, dat ordre gestelt

De datum van den voorgaanden brief wordt niet vermeld.
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niet te discourageren om uut dit begonnen werck een meerder te doen ontstaen.
Ick hebbe dit werck meest by der hant genomen om mijn genegentheyt te thoonen
om de Croon Sweden dienst te doen, om den wech te banen dat uut Sweden meer
by der hant genomen worde, om alsoo de zeevaert te doen toenemen.
Voor de West-Indische Compagnie is een schip uut West-Indiën gearriveert,
1)
capiteyn Cornelis Cornelisz. Jol, alias Houtebeen , een ervaren man in West-Indiën.
Heeft tot vijff malen de silvervloot gesien: eens, doense van Cartegena ginck naar
2)
Porto Bella om het silver te halen, dat van Lima naer Pannamo en vandaer over
lant naer Porte Bella gevoert wort; daerna weder gerescontreert, doense het silver
in hadden, gaende naer Cartagena; ten derden doense alle de goederen inhadden
van Terra Firme, gaende naer de Havana; ten vierden de vloot van Nova Spania,
die heel gedevaliseert was; en verclaert, indien hij 6 goede schepen by hem gehadt
hadde, dat hy deselve vermeestert soude hebben: dit was de weerga van de vloot,
die den Admirael Pieter Heyn eens verovert heeft, weerdich over de hondert tonnen
gouts; ten vijffden heeft de vlooten, tsaemen geconjongeert, sijnde sterck 50 seylen,
int uutseylen van de Havane naer de Canael van Bahama [gerescontreert]; heeft
met sijn schip by de vloot geseylt en sijn schoonst siende, heeft een van de schepen,
sijnde een Duynkerker, gemonteert met 14 stucken en 40 man, daeronder 20
Duynkerkers

1)

2)

Bij De Laet blz. 535-544 vindt men het uitvoerig verhaal van ‘den tocht ter zee van den
manhaften Cornelis Cornelisz. Jol, alias Houtebeen’, die duurde van Aug. 1636-Nov. 1637,
waarover Blommaert in bovenstaanden brief een en ander mededeelt.
Porto Bello, aan de Noordkust der landengte van Panama.
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en Duytsen, aen boort gesmeten, met 90 man geëntert en overmeestert. 2 gallioenen
quaemen naer hem toe; schoten tegens malcandern; hy bracht een cabel achter
uut, sleepten sijn prijs voort, alsoo hy hem die niet garen weder soude hebben laeten
ontnemen; en alsoo se verde van de vloot begosten te comen, hebben de gallioenen
hem verlaeten en hy heeft den prijs gelost en daerin gevonden, dat hy in Porto Rico
geladen hadde 50 last gember, 700 Westindische huyden, 250 quintalen Campècheen stockvishout, 1 coffer met syde stoffen, 50 kisten suycker en ander cleynicheyt.
Desen selven Capiteyn heeft tevoren noch verovert een schip met huyden en
andere waeren, dat hy herwaerts gesonden heeft, die oock al in salvo sijn gearriveert.
Heeft op dese voyage 17 Spaense schepen en barken verovert; is uut geweest 14
maenden; heeft 2 van sijn jachten versien van victuaille om in West-Indiën te
overwinteren, om te sien off se noch wat becomen connen. Het is een uutnemende
[daad] een schip uut soo een heele vloot te nemen.
Had de Compagnie mynen raet willen volgen, dat is dat men in Brasil ordre op
het voorleden voorjaer gegeven hadde, dat alle de schepen, die van tijt tot tijt thuys
gecomen sijn, dat die tsaemen in de maent van Mey over West-Indiën thuys gecomen
souden hebben en hen onder de vlagge van Houtebeen vervoccht om volgens mijn
aenwysen den 20 Juni op seecker plaets te wesen, wy souden voorseecker met
Godes hulp de vloot vermeestert hebben, alsoo Houtebeen die op den 21 Juni
gerescontreert heeft op die selve plaets, die ik aenwees, sterck 19 seylen, en soude
soo deen voor en dander vloot naer vermeestert hebben; maer het schijnt dat Godt
de Heere het voor dese tijt niet en heeft willen hebben. Off den Coninck van Spaniën
daermede buyten posture
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gestelt soude geworden hebben, sal U Ex connen affmeten, [ook] hoe machtich
dese landen en de Compagnie daerdoor geworden souden hebben om den Coninck
van Spaniën grooteren offbreuck te doen.
My dunct, dat Vranckrijck, Sweden en dese landen een verbont maecten om den
Spangnaert te water offbreuck te doen, soo soude men haest fin de la guerre hebben
en daerdoor een vrede over gans Christenheyt comen.’
Verzoekt zijne vroegere brieven eens te willen doorlezen, waarin allerlei voorstellen
tot vermeerdering van Zweden's scheepvaart. - Fleming bericht hem, dat de
Rijkskanselier aan Spiering order heeft gegeven om hem zijn jaarlijksch tractement
uit te betalen; dankbetuiging daarvoor. - Berichten over de lading der schepen, die
voor de West-Indische Compagnie uit Brazilië zijn gekomen. Nouvelles over de
krijgsgebeurtenissen in Brazilië. - Groot tumult in Portugal, omdat ‘den Coninck 1½
millioen van Portugael begeert heeft tot toerustinge van sijn armade’.

o

N . 33. Amsterdam, 6 Januari 1638.
Dankbetuiging voor order tot uitbetaling van zijn tractement. De schepen van
Minnewit zijn uit Gotenburg uitgezeild, maar weder in Tessel en Medemblik
binnengeloopen om geleden schade te herstellen. De kosten der uitrusting zijn
daardoor gestegen tot f 36.000. Op 31 December 1637 zijn de schepen weer
uitgezerld. Wanneer de Zweedsche regeering wenscht dat Usselincx slaagt in zijne
pogingen hier te lande, moet zij deze doen ondersteunen door hare ministers.
1)

t

Heeft een missive ontvangen van Hare M d.d.

1)

De datum van den voorgaanden wordt niet vermeld.
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t

24 November 1637, waarbij Hare M hem gelast met zijne adviezen voort te gaan
en daarover met de heeren Claes Fleming en Spiering te correspondeeren; hij zal
t

dit nakomen. Hare M heeft ook order gegeven aan Spiering om hem een jaar
tractement uit te betalen; dankt den Kanselier daarvoor, omdat hij weet dat dit door
diens faveur komt.
‘Het beginsel van de voyage naer West-Indiën onder het beleyt van Pieter Minuit
heeft veel gestruykelt. Eerst het langh tarderen vant schip en jacht tot Gottenborch,
waerdoor al het volck, dat van hier gesonden hadden, tot groote costen hebben
moeten onderhouden, waermede het schoon somersaisoen is verloopen. Daernaer,
uut Gottenborch loopende, door groot onweder een maent in zee gesworven, het
1)
gallioen vant schip verloren en seer leck geworden sijnde, hebben een haven
moeten kiesen en sijn in Texel ingecomen en acht off tien daegen daernaer is het
jacht oock in Texel gecomen en tot Medenblick ingeloopen. Hierdoor is veel van de
victuaille geconsumeert, dat hun weder hebbe moeten versien; tschip vertimmeren,
in- en uutlootsen en andere oncosten, dat al veel beswaeren sal. Soo hebbe met
advis van d'heer Spierinck om eenen vasten staet en capitael te maecken, tselve
beraempt op 36000 gulden; dat een ieder van de participanten pro rato sijn gedeelten
sooveel sal furneren; alle rekeningen, soo van cargasoen als uutreedinge voor
desen gedaen sijn, aen Syne Genade d'heer Flemingh gesonden; de rekeningen
van tgene nu weder gedaen is worden opgenomen en mede aen Syne Genade
d'heer Flemingh gesonden worden.
sten

De schepen sijn den 31

1)

December neffens een

Het galjoen van een schip is het uitstekende gedeelte van den voorsteven.
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schoone vloot van 150 schepen in zee geloopen, daeronder eenighe naer Oostindiën,
Westindiën, Brasil, de Straet, Vranckrijck en andere quartieren gedestineert sijn.
Godt de Heere wilse altsaemen geleyden. Ick schryve daervan breeder aen Syne
Genade d'heer Flemingh, daeraen my referere.
Oock schryve aen Syne Genade wegen het voorstel van Willem Usselincx aen
Haer Hoog Mog.; off de hoochlofflycke regeringe begeren dat werck gesecondeert
te hebben, soo most het op een ander maniere toegaen en door d'heer Spierinck
en andere ministers van de Croon Sweden int werck gestelt worden, alsoo den
anderen niet aensiens noch credit genoech heeft om sulcken grooten werck uut te
cie

voeren. U Ex

1)

1)

sal de meeninghe genoech connen verstaen .

Blommaert - het is reeds eenige malen gebleken - dacht niet hoog van Usselincx. Omgekeerd
liet deze zich minachtend uit over de expeditie naar Nieuw-Zweden. Toen in het voorjaar van
1639 Fleming het advies van Usselincx wilde inwinnen over de beste wijze om voordeel te
trekken van de kolonie Nieuw-Zweden, schreef deze den 16den Maart 1639 uit Hamburg
(waarheen hij zich uit Nederland had begeven) aan Jan Beyer, den secretaris van Koningin
Christina, het volgende:
De heer admiraal Fleming heeft mij verzocht ‘dat ick met het eerste schip van Lubeck soude
overkommen om mijn avis te hooren over de saeke van de voyage na Nieu-Sweeden, waertoe
wel genegen ben ende soeke niet anders als dat Syne Heerlijckeyt int besonder eenigen
aengenamen dienst soude mogen doen, daer oock toe ben gehouden om de goede affectie,
die Sijn Genade my betoont heeft in verscheyden gelegentheden, hier te lanck om verhaelen.
Maer daer sijn verscheyden redenen, die my voor dese tijt verhinderen over te kommen en
Sijn Genade hierin te beliven. Vooreerst dat Sijn Gen. van my den raet of dienst hierin niet
sal bekommen, die hy misschien verwacht, want ben op die vaert of handel niet bedreven
ende, gelijck U E. weet uut myne voorige schryven, hebbe daer noyt goede opinie van gehadt,
wel dat eenige particuliere haer wat profijts mochten doen, maer dat sulcx voor't Rijck of de
Croone seer weynig voordeels soude geven, uut oorsaeke dat de West-Indische Compagnie
daer veel duysenden by heeft laeten sitten, hoewel dat eenige bewinthebbers, die occasie
waernemende dat de Compagnie daerom veel onkosten hadde gedaen, haer voordeel
daermede deden, soo is daer mijns wetens oock niet sonders te haelen als pelterye of velwerck
ende tubac, denwelcken goet voordeel gaff als hy sooveel guldens golde als hy Lups
[Lubecksche] schellingen doet, te meer dat die vuylicheyt [hij bedoelt het rooken] by eerlycke
lieden seer affnemt, siende hoe schadelijck sy de gesontheyt is.’ Verder uit hij de vrees, dat
het ‘voorgestelde werck’ [nl. de stichting eener Zweedsch-Fransch-Engelsche
handelscompagnie, die tegelijk een gemeenschappelijk optreden van deze drie mogendheden
tegen hare vijanden ter zee mogelijk zou maken] daardoor zou verachterd worden; en aan
dat werk is niet alleen de Kroon Zweden, maar het geheele Evangelische wezen veel gelegen
enz.
Deze brief van Usselincx wordt bewaard in het R.A. te Stockholm, in een portefeuille, getiteld:
‘Handel och Sjöfart Handelskompanier. Generalhandelskompaniet. (Söderkompaniet.) W.
Usselincx' memorial. 1624-1645.’ Zie mijn Verslag van Skandinavische archivalia blz. 98-105;
op blz. 104 aldaar vindt men den titel medegedeeld van een stuk, dat Usselincx tegelijk met
den boven afgedrukten brief aan Beyer toezond, het project nl. van de nieuwe groote
onderneming, die hem voor den geest stond: ‘Project, van Sr. Usseling mitt Monsr. d'Avau[x]
undt Herr Thomas Roe communiciret, welcher gestalt eine Conjunctur zu Wasser in form
einer General-Handels-Compagnie zwischen Schweden, Franckreich undt Engellandt getroffen
werden könte’, d.d. 21 Maart 1639, - d'Avaux en Thomas Roe waren destijds als gezanten
resp. van Frankrijk en Engeland te Hamburg, waar zij een conferentie hadden met den
Zweedschen gezant Joh. Adler Salvius. Juist daarom was Usselincx uit Nederland naar
Hamburg gegaan, omdat hij hier de vertegenwoordigers van de drie rijken bijeentrof, die hij
aan zijne Generale Handelscompagnie wilde laten deelnemen: vgl. Franklin Jameson, Willem
Usselinx blz. 185, 186.
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My voorder referende aen mynen brieff int lange aen Syne Genade d'heer
Flemmingh, hiermede eyndighende’ enz.

o

N . 34. Amsterdam, 4 September 1638.
Over de kwade praktijken van schippers, die op schepen, aan de kroon Zweden
toebehoorende, varen. Geeft middelen aan om hierin verbetering te brengen. Over
de gelegenheid om Zweedsche
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schepen in Nederland te verkoopen. De stilstand in den koperhandel duurt voort.
Onderhandelingen met Frankrijk over een subsidie aan de Westindische Compagnie.
De oneenigheid in deze Compagnie houdt aan. Vooral de kamer Zeeland is
recalcitrant. Zonder hare medewerking is besloten om Artichofsky met 2700 man
naar Brazilië te zenden. Cornelis Cornelisz. Jol, alias Houtebeen, zal trachten de
zilvervloot te veroveren. Misschien zal deze vloot echter dit jaar in West-Indië blijven.
Mededeelingen omtrent de zilvervloot. De mogelijkheid bestaat thans om Spanje
een grooten slag toe te brengen; misschien wil Zweden daartoe medewerken.
Aankomst van Minnewit in de Zuidrivier. Zijn verrichtingen daar. Hij heeft het jacht
eerst naar Virginië en vervolgens naar St. Christoffel gezonden, waarheen hij zelf
ook koers zal zetten. Blommaert vreest, dat de Westindische Compagnie bij de
Staten-Generaal er haar beklag over zal indienen, dat de Zweden in haar gebied
zijn gekomen; hij vreest ook moeilijkheden voor zich zelf. Hij heeft aan Fleming
verzocht, dat de Zweedsche regeering hare ministers in Nederland zal aanschrijven
om het gebeurde te verdedigen.
1)

cie

‘Volghens den last van U Ex en de hoochlofflycke regeringe heb ick continuel
aen Syne Genade d'heer Flemingh geschreven en diverse aenwysinghe ghedaen
door wat middel de navigatie in Sweden soude accresseren en toenemen. Tot dien
eynde aen-

1)

De datum van den voorgaanden wordt niet vermeld. De vorige brief, die bewaard is, had tot
datum 6 Januari 1638; misschien zijn er dus een aantal brieven verloren gegaan; maar de
mogelijkheid bestaat ook, dat Blommaert, nu hij voortdurend correspondeert met Fleming,
slechts zelden aan den Kanselier zelf schrijft.
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gewesen het misbruyck van de schippers, die op de schepen van de Croon vaeren,
eenighe met ontrouwicheyt, andere met negligentie de reputation van de Croon
Sweden in weynighe recommandation houden, gelijck corts aen eenighe gebleecken
is, dat aen Syne Genade hebbe aengewesen, alsmede de middelen, waerdoor het
geremedieert can worden. Hier leyt noch eenen schipper, genaempt Duynmeyer,
heeft eenighe goederen op vracht ingenomen, heeft daermede soo lange in de
ladinghe ghelegen, dat andere schepen, die neffens hem in de ladinghe gelegen
hebben, al in Sweden gearriveert sijn en sullen wel weder hier wesen eer desen
Duynmeyer van hier sal vertrecken, soodat den eenen coopman sijn goet aen de
marct heeft en retour daeraff, eer den anderen sijn goet wech is. Dat doet de luyden
een affkeer hebben om hunne goederen in de Sweetse schepen te laeden en comen
daerdoor in cleynachtinghe. Andere vercoopen seylen en touwen van de schepen,
gelijck cortelinghe almede is gebleecken, en hebbe sulcx ook den heer Admirael
Flemingh aengewesen.
De remedie om sulex voor te comen soude naer mijn oordeel wesen: dat de
schippers, van Sweden hier comende, geadresseert mosten wesen aen iemant,
diet de hoochlofflycke regeringhe gelieven sal;
dat de schippers aen deselve contabel soude wesen van haer verdiende vracht van
Sweden herwaerts;
dat de schippers den last van den Commissaris souden moeten volgen
volcomentlijck;
dat de Commissaris naer volcomen informatie en kennisse van saecken van quaede
conportementen geautoriseert most wesen de schippers te deporteren en andere
in hun plaets te stellen;
dat den Commissaris, als het laet int jaer valt om naer Sweden te vaeren, soude
vermoeghen de schepen te senden naer Vranckrijck om sout te halen off
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andere wijnvrachten wederom te brenghen. En staet te noteren, dat door het halen
van sout de schepen gepreserveert worden. Voorts soo der goede vrachten souden
presenteren naer Brasilliën en vandaer naer West-Indiën om sout off anders, dat
den Commissaris volcomentlycken souden moeghen doen, sonder teghensegghen
van de schippers, off by weygeringhe andere in hun plaets te stellen;
dat de schippers aen den Commissaris souden moeten overleveren de lijsten van
de goederen, diese in Sweden ingenomen hebben, daervan oock een over lant
gesonden most worden, oock inventaris van touwen, seylen, anckers en voorder
behoefften vant schip;
dat de schippers mede alhier aen den Commissaris souden moeten overleveren
lijsten van de goederen, diese hier op vracht innemen, om by hem gevisiteert en
geteeckent te worden, een met het schip en een over lant naer Sweden te senden.
Dit sijn soo int gros eenighe conditiën om door dat middel de schippers in toom
te houden en de hoochlofflycke regeringe met reputation gedient worden en een
ieder sal geneghen wesen hunne goederen in de Sweetse schepen te laeden, daer
se ter contrarie deselve nu schouwen’.
Geschiedt dit alles, dan zal Zweden's seheepvaart toenemen en werk gegeven
worden aan de schepen, waarvan er nu vele ledig liggen en vergaan. ‘Ick can wel
offmeeten, dat de Croon Sweden hunne schepen by der hant moeten houden om
een waeckende ooge op nageburige potentaten te houden, maer alsoo der jaerlijcx
veel schepen in Sweden gemaect worden, connen aldaer al geen werck hebben,
soo connen eenighe werck gegeven werden, oock om eenige schepen hier te
vercoopen, gelijck corts een voor Syne Genade den heer admirael Flemingh vercocht
hebbe; en alsoo cortelinghe veel schepen van
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de Turcken en Spangnaerden in de Middelantse zee sijn genomen en verdistrueert,
alsoock in dese zee door de Duynkerkers, soo sullen de nieuwe schepen wel begeert
wesen, als die wel en op goet fatsoen getimmert worden, daervan ick aen den heer
1)
admirael de scherters gesonden hebbe, wat schepen dat hier best dienen. De
West-Indische Compagnie geraect oock uut haer schepen en hebben geresolveert
eenighe te laeten maecken off te coopen om naer Brasil off en aen te vaeren, dat
schepen moeten wesen, die vlot gaen en niet groote, als van 160, 180 off ten
hoochsten 200 lasten. Hierdoor soude het timmeren van schepen in Sweden
toenemen en neringhe int lant brengen’.
Aan Fleming heeft hij ook herhaaldelijk geschreven over de zoutvaart, ‘om dat in
Sweden te doen op den voet van de republike van Venetia’.
Herhaaldelijk heeft hij ook geschreven over alles wat den koperhandel betreft.
Nu het bijna overal oorlog is, is er weinig consumptie van messingwerk. Te Aken
en Stallberg staan bijna alle werken stil, en de inkwartiering, die ze nu twee jaar
achter elkaar gehad hebben en waarvan ze nog niet vrij zijn, doet den menschen
den lust vergaan. ‘Die van Aken hebben wel een straffe verdient, hebben
d'Evangelisen genoechsaem getiranniseert in hunnen godtsdienst en anders,
waerdoor veel hun soecken vandaer te maecken’. Voor de contractanten van het
koper ziet het er slecht uit. Zij hebben meer voorraad, dan in eenige jaren
geconsumeerd kan worden, ‘en uut Sweden compt alreede sooveel coperdraet
alsser geconsumeert can worden; oock soo en connen die van Aken tegen die van
Sweden niet wercken, voor-

1)

Charters.
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nementlycken draetwerck, en die van Sweden stellen hun de marct, dat oock al
occasie geeft, dat die van Aken soo weynich gaercooper laeten coopen’. Verder
herhaalt hij de bekende mededeeling: wanneer de contractanten het contract niet
verlengen, zal Zweden hun de markt kunnen stellen.
‘Ick hebbe mede aen Syne Genade den heer admirael Flemingh verthoont wegen
de West-Indische Compagnie dat selver andere potentaten, voornementlycken
Vranckrijck, de saecke van de Compagnie seer beginnen te apprehenderen en
souden selver subsidie aen de Compagnie geven om eenighe merckelycke exploten
tot offbreuck van Spaniën by der hant te nemen. De saecke is soo verde gecomen,
dat se versocht hebben dat men Commissarissen derwaerts soude senden om Sijn
Eminence openinghe te doen en men gaff te verstaen van subsidie van 600.000
gulden off meer. Ick hebbe dese saecke nu bynaer een gheheel jaer by der hant
gehadt met kennisse van Sijn Hoocheyt, maer nu de saecke soo verde is gebracht,
worden veel difficulteyten gemoveert, en d'oneenicheyt tusschen de Camer van
Zeelant en dandere camers maect sulcken onlust, datter geen courage is om iet te
doen, doch men hoopt dat de saecke in corten bygeleyt sal worden. Die van Zeelant
sijn nu de presidiale camer, hebben de vergaderinghe van de XIX uutgeschreven,
en het is oock seer noodich dat die byeencomen om generale ordre te stellen soo
in Westindiën, Brasil en Aphrica; maer Haer Hoog Mog. hebben ons verbot gedaen,
dat wy op de vergaderinge niet en sullen verschynen voor en aleer die van Zeelant
de notulen van de voorgaende vergaderinge, in Den Hage gehouden, hebben
geteeckent en datse uut de pointen van beschryvinghe laeten eenighe pointen, die
daer offgehandelt sijn, toecherende het openstellen van den
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handel op Brasil. De bewinthebbers van Zeelant hebbent aldaer aen den Staet vast
gemaect, die hun verboden hebben de notulen niet te teeckenen, en de Staeten
van Zeelant sullen eerst halff deser byeencomen, als wanneer wy meenen
gedeputeerden derwaerts te senden om Haer Edel Mog. te informeren van de
gelegentheyt van de saeck. Ondertusschen bevint men dat het noodich is om secours
naer Brasil te senden van volck en schepen, hebben sulcx aen Haer Hoog Mog. en
aen Syne Hoocheyt verthoont, die dry uut den haeren gecommitteert hebben om
neffens commissarissen uut de respective cameren op dat werck te besoigneren
en hebben die van Zeelant daertoe genoodiget, maer sy en sijn niet gecompareert,
hoewel dieswegen besendinge aen haer is gedaen. Soo hebben commissarissen
van de andere cameren met de gecommitteerden van Haer Hoog Mog. naer
1)
voorgaende autorisatie gedelibereert om 2700 man naer Brasil te senden op het
2)
spoedichste, en hebben tot dien eynde aengenomen den colonel Artisioski. die
voor desen de Compagnie als colonel in Brasil gedient heeft, en hebben hem
gemaect met advis van Syne Hoocheyt eerste colonel en generael van de artelerie,
en hebben stracx de wervinghe beginnen te doen en sijn alreede in dese camer [nl.
die van Amsterdam] 2 compagniën elck van 150 coppen gereet en gemonstert om
ten eersten te vertrecken. Dit geeft weder nieu offensie aen de Camer van Zeelant,
als nu sijnde de presidiale camer, dat men sulcke resolutie (niet tegenstaende dat
sy daertoe geroepen sijn) heeft genomen, willende sulcx niet amplecteren;

1)
2)

Slechts 1600 kon men bijeenkrijgen: Netscher, Les Hollandais au Brésil blz. 98.
Artichofsky. Over alles, wat zijne uitzending naar Brazilië in 1638 betreft, vgl. men Netscher
t.a.p. blz. 98, 99.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

155
soodat het door dese camer en andere te executie gestelt sal moeten worden. Het
1)
is verdrietich datter sulcken decisie geraect en ick en can niet anders affmeten, off
dat werck wordt door de tweede off dander hant gevoet en het saet van oneenicheyt
gesaeyt, Godt weet uut wat coker dat het compt’.
Schip aangekomen uit Brazilie, met brieven van 30 Juni, berichtende dat Graaf
Maurits het beleg van Bahia heeft moeten opgeven, wegens overmacht van den
vijand.
‘Wy hadden derwaerts gesonden den admirael Cornelis Cornelisz. Jol alias
Houtebeen, een seer vaillant crijsman, datse hem aldaer eenighe schepen souden
geven om naer Westindiën te vaeren om op de silvervloot van den Coninck van
Spaniën te passen. Soo hebben hem mede gegeven 15 schepen en jachten, versien
met 900 bootsgesellen en 600 soldaten en is daermede van Brasil vertrocken den
sten

22
Juni. Wy hebben van hier tot hetselve exploot gesonden eenige schepen,
van volck en anders wel versien, soodatse bestant genoech sijn de silvervloot aen
te tasten, indien Godt de Heere de genade wil doen datse deselve int gesicht crygen.
Maer wy hebben advis dat den Coninck van Spaniën, advertentie gecregen hebbende
dat Houtebeen met 20 schepen naer West-Indiën soude gaen, alsmede de groote
toerustinge des Coninex van Vranckrijck ter zee, heeft gecontramandeert dat de
vloot dit jaer niet comen soude; sulcx sijnde sal het quaetste voor ons sijn, maer
het beste voor Christenheyt, dat den Coninck van Spaniën niet en becompt,
daermede dat hy meer can doen als andere potentaten van Christenheyt. De vloot
dit jaer niet comende, dat men haest sal

1)

Hij bedoelt dissensie.
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hooren alsoo van primo tot ten langhsten tot halff September uut de Havana moet
vertrecken, en dan niet uutcomende, blyven daer verwinteren en vertrecken dan in
de maent van Maert; soo men se can attrapperen, waere een groote saecke; soo
niet, most daerop gepast worden om die in te houden; sulcx sijnde, soo vergaen de
1)
schepen, voornementlycken die van Nova Spania, doordien dat se in St. Jan delva
2)
in 't heetste van den somer liggen en verschynen ; ten anderen soo consumeren
3)
sunne vivres en in de Havana is niet te becomen, maer moet al uut Nova Spania
daer gebracht worden; soo en can de vloot niet uut off het silver en can in Spaniën
niet gebracht worden, tensy dat een ander vloot uut Spaniën dat compt halen. U
cie

Ex sal naer sijn hooge en groote wijsheyt connen offmeten, hoe Spaniën hierdoor
buyten posture gestelt soude worden. Den Coninck van Vranckrijck geeft Spaniën
sooveel wercx, voornementlycken met het innemen van Passage en belegeren van
Fontarabie, dat de beste havens van Biscaye sijn, en hem voorder met sijn vloten
op sijn cust te verthoonen, dat ick meene dat Spaniën hem wel wachten sal sijn
havens van schepen en lant van volck te ontblooten, om groote vloten met veel
volcx naer Brasil te senden, en dan noch een vloot naer Westindiën om het silver
te halen. Waert dat de Compagnie nu een treftich subsidie hadde om weder een
vloot uut te maecken, men soude in corten een groote veranderinghe in Christenheyt
sien. Cost de Croon Sweden mede daertoe wat contribueren om eenige schepen
te laten gaen, ick meene dat het

1)
2)
3)

St. Jan de Ulva, een fort bij de haven van Vera Cruz.
Liggen te verschijnen = door de zon geblakerd worden?
Sunne = se hunne.
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nu den rechten tijt soude wesen, eensdeels tot offbreuck van Spaniën, ten anderen
om daerdoor in dat vaerwaeter van West-Indiën te comen, om alsoo de schepen,
die veel ledich moeten liggen, werck te geven. Dit concept op de silvervloot is meest
door my beleyt en hebbe alle instructiën daertoe gemaect; is oock alleen by 4 off 5
bewinthebbers bekent, die daertoe sijn geautoriseert. Evenwel bevinden dat het ten
deelen uutgelect is, als voren verhaelt dat den Coninck van Spaniën de vloot
gecontramandeert soude hebben, doordien dat Houtebeen met 20 schepen naer
West-Indiën soude gaen.
Ick [heb] aen Syne Genade den heere admirael Flemingh van tijt tot tijt geadviseert,
wat tydingh dat ick gehadt hebbe van den commandeur Pieter Minuit, naementlycken
dat hy in de Zuytreviere van Nieu-Nederlant met het schip was gecomen en aldaer
1)
een fort maecten , oock een huys; dat de saloep opgestelt was en de reviere
opwaerts gevaeren om te handelen; dat het jacht in de Verginies was geweest in
de Engelse reviere, maer geen handelinghe en connende crygen, waeren weder
naer de Zuytreviere geseylt by hunnen commandeur en hem overgelevert sijn
cargesoen; waeren vertrocken en in de Caribise eylanden aen St. Christoffel
gearriveert, hadden daer water ingenomen en sout om hun vlees te versouten en
souden dan om de West loopen om eenen vetten Spangnaert te soecken, die
doncosten betaelt. Den lesten brieff, die ick ontfangen hebbe,

1)

Dit alles uitvoeriger in de brieven van 13 November 1638 en 28 Januari 1640; deze drie vullen
elkaar aan; ik heb dan ook de betreffende gedeelten in hun geheel overgenomen, hoewel er
veel herhalingen in voorkomen, omdat telkens toch ook nieuwe bijzonderheden worden
medegedeeld, die niet los waren te maken uit het verband.
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is gedateert den 15 Junius aent eylant St. Christoffel, sijnde den 20 Mey uut de
Zuytreviere vertrocken, en schryven dat den Commandeur 3 weecken naer hun
vertreck soude volgen om sijn resterende wynen en gedisteleerde wateren tegens
taback en anders te verhandelen en voorts sout in te nemen en daermede naer
huys keeren. Ick maecke rekeninghe dat het het schip omtrent halff Juni uut de
Zuytreviere sal vertrecken, 3 weeken voor het overseylen tot St. Christoffel, datse
omtrent 6 off 8 Juli aen St. Christoffel sullen comen, daer 14 daegen liggen om te
handelen en sout in te nemen off wel voorts tot het eynde van Juli en vandaer
vertrecken, soo behooren se binnen 3 weecken off daeromtrent tot Gottenborgh te
comen. Godt de Heere wilse in salvo brengen en dat dese eerste begintselen wel
moegen uutvallen tot contentement van de hoochlofflycke regeringe en proffijt van
de

de participanten, hoewel ick meene dat de proffyten de beste sullen wesen de 2
voyaghe, sijnde dese eerste voyage doncosten door veel inconveniënten
de

extraordinaris hooch gevallen, dat op de 2

soo niet sijn en sal. Soo haest als het
de

schip gearriveert is, sullent moeten praepareren tot de 2 voyage, daertoe ick hier
al eenighe praeparatie beginne te maecken.
Ik vrese, als het schip compt en dat de Compagnie rapport sal crygen dat de
Sweden in hun gepretendeerde limiten comen en dat dieswegen wel eenighe
clachten aen Haer Hoog Mog. mochten gedaen worden, dat ick daerom te lyden
sal hebben; soo hebbe aen Syne Genade d'heer Flemingh versocht dat hy van de
hoochlofflycke regeringe soude vercrygen, dat dieswegen aen den heer
Ambassadeur off aen d'heer Spierinck geschreven mocht worden, om off sulcx
voorquam, dat sy last hebben van de hoochlofflycke regeringe sulcx te verdedigen.
d'En-
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gelsen en Francen comen der wel; hebben daer wat tegen willen doen, maer heeft
1)
de Compagnie groot gelt gecost. d'Engelsen sijn op de Noortreviere geweest;
hebben hun wat verhindert in hun negotie; pretenderen daervoor 6000 pont sterlinex
en de Compagnie wort gedreycht sulcx te repareren off sullen represaillen geven.
Sweden en es geen minder souvereyn om hunne onderdanen voor te staen, en als
die saeck eens wel is gedefendeert, soo en salt daernaer geen dispuyt geven. Ick
doe dit op voorsorge, om off het soo mocht vallen, dat d'heer Spierinck last mocht
cie

hebben om tselve te defenderen. U Ex gelieve de goede hant daeraen te houden.’
Bericht over het onthaal van de Koningin-moeder van Frankrijk te Amsterdam.
Verdere nouvelles.

o

N . 35. Amsterdam, 13 November 1638.
Advies over de zoutvaart en over den handel in zout, die tot een monopolie der
kroon Zweden moet worden gemaakt. Minnewit is verongelukt aan het eiland St.
Christoffel. Het schip de Kalmar-Sleutel is zonder mast in Nederland binnengeloopen.
De ligging van Nieuw-Zweden. Minnewit heeft land gekocht van de Indianen en het
fort Christina gebouwd. Verdere maatregelen, door hem vóór zijn vertrek uit
Nieuw-Zweden genomen. Vruchtbaarheid van Nieuw-Zweden. Minnewit's plan was
geweest om boeren uit het land van Kleef als kolonisten naar Nieuw-Zweden te
voeren. Gunstige ligging van Nieuw-Zweden, zoowel voor den handel op West-Indië
als om den Spanjaard afbreuk te doen. Over de vestiging van

1)

De Noordrivier = de Hudsonrivier.
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Engelschen in de buurt van Nieuw-Nederland. Zweden moet aan Engeland verzoeken
om vrijen handel tusschen de wederzijdsche koloniën in Noord-Amerika. Blommaert
hoopt dat de kroon Zweden het bestuur van Nieuw-Zweden aan zich zal trekken en
zorg zal dragen, dat er kolonisten en vee heen worden gezonden; ook uit Nederland
kunnen kolonisten worden getrokken. De schepen der kroon Zweden zullen mede
hierdoor bezigheid krijgen. Admiraal Jol, alias Houtebeen, is er niet in geslaagd de
zilvervloot te veroveren, tot groot verdriet van Blommaert, door wien deze aanslag
geheel was beleid. Tal van schepen door storm vergaan.
1)

Hij heeft elke week aan Fleming geschreven. - Herhaling van zijn vroeger advies
over de zoutvaart naar Westindië, ‘houdende daer [in Zweden] een magasin van
sout om alle provintiën, onder de Croone Sweden sorterende, daeruut te provideren
en versien. Dit en most niet alleen gedaen worden om de magasinen van Westindis
sout te versien, alsoo daer vooreerst maer weynich schepen in 't vaerwater gehouden
connen worden, maer oock op het Frans en St. Uves sout en andere plaetsen van
alsulcken slach van sout als het Coninckrijck van Sweden met de aenbehoorende
landen van doen souden moeghen hebben, die alle uut de magasinen geprovideert
souden moeten worden, en alle andere, wie sout brachten, mosten aen niemant
vercoopen als aen het conincklycke magasin, en hetselve versien sijnde, cost hun
aenbesteet worden om in andere provintiën, onder de Croon sorterende, te vaeren,
alwaer de Croon oock hun magasinen

1)

De datum van den voorgaanden brief wordt niet vermeld.
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mosten hebben in de principael zeehavens, om vandaer het heele lant te provideren,
maer die navigatie most heel op de menage gedaen worden, eerst met halff Hollants
en halff Sweets volck, daernaer met Sweden alleen; maer het most met ander ordre
gaen als ick gesien hebbe dat met eenighe Sweetse schepen desen somer is
1)
geschiet .’
‘Ick hebbe oock aen Syne Genade d'heer Flemingh geschreven het arrivement
in dese landen van 't schip den Calmer Sleutel, sijnde masteloos ingecomen, en
daerby int lange verhaelt het deerlijck ongeluck, Minuit overgecomen aen het eylant
St. Christoffel in Westindiën. Sedert is hier noch een schip vant selve eylant
gearriveert, maer dat schip, daer hy op te gast was, met noch eenighe andere en
waeren noch niet te voorschijn gecomen, soodat het te beduchten is dat het schip
met al het volck om den hals sal wesen. Den schipper, die nu gecomen is, rapporteert
te

dat met hem in compagnie is geweest een schip, genaempt S Clara, dat mede in
de storm was geweest en synen mast verloren. Seven van 't schip, daer Minuit op
te

te gast was, waeren aent schip S Clara gevaeren en ondertusschen overvalt hun
den horcaen en hebben alsoo het leven gesalveert, en dander sijn naer alle
apparentie vergaen; comen met het schip, dat nu gearriveert is, omtrent de Vlaemse
2)
eylanden ; alsoo het door den storm swak geworden was, is het daer gesoncken
en tvolck is door dit schip ge-

1)

2)

Op het voorgaande volgt een mededeeling over de kwade praktijken van schippers, in dienst
der Kroon Zweden, en over de middelen om deze praktijken tegen te gaan; ik laat dit gedeelte
weg, omdat Blommaert geheel hetzelfde reeds heeft geschreven in zijn brief van 4 Sept.
1638: zie hiervóór, blz. 150 vlg.
De Vlaamsche eilanden = de Azoren.
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salveert; daeruut te sien is, hoe wonderlijck dat God in sijn wercken is.
Ick hebbe oock aen Syne Genade geschreven de discommoditeyt, die der door
cie

is vant achterblyven van Minuit, naementlycken dat hy aen U Ex en de
hoochlofflycke regeringe van Sweden geen ordentelijck rapport sal doen van al sijn
wedervaeren. Het is wel ten deelen in 't journael vervat, oock by de resolutiën, maer
het schijnt dat de pen al te veel gespaert is, niet meynende soo deerlijck om te
comen. Daer is voor de Croon Sweden een saeck begost, daer wat groots uut sal
volgen, als het met ordre en goet beleyt vervolcht wort. Int journael staet een caerten,
cie

daeruut U Ex sal connen sien hoe het lant leyt en verdeelt is, te weten d'Engelsen
aen de Noortsyde, hebben dat lant geheeten Nieu-Engelant tot aen Cabo Malabar.
Van Capo Malabar tot de Zuytreviere is Nieu-Nederlant. Van de Zuytreviere tot de
groote Reviere Charles, dat lant is tot noch sonder possessie geweest. Soo is Minuit
in de Zuytreviere gevaeren in een ader van de reviere, aen de Zuytsyde van de
reviere gelegen, oock Zuytwaerts loopende, genaempt de Minquaeskil. Heeft de
wilden off inwoonders van die plaets by hem ontboden en gevraecht offse hem die
reviere met al het lant daeromtrent eenighe dachreysen verde wilde vercoopen,
datse toegestaen hebben en sijn in den coop overeengecomen. Sijn doen eenighe
mylen int lant gereyst om te sien off se eenighe Christenmenschen costen vinden
off teeckens sien, oock met lossen van canon alle teeckenen gedaen, maer niet
t

vernemende, hebben twaepen van Haere Ma van Sweden daer solemnelycken
opgerecht en het lant genaempt Nieu-Sweden, en de reviere, die genaempt was
cie

de Minquaeskil, hebbense genaempt de reviere Elbe, gelijck U Ex
affteeckeninghe int jour-

by de
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nael sal connen sien. Alvorens waeren vijff oversten, van de geheele gemeente
daertoe geautoriseert, gecomen en hebben het lant in presentie van de officieren
vant schip opgedraegen, gelijck te sien is int resolutieboeck, daervan copye aen
Syne Genade d'heer Flemingh hebbe gesonden. Hebben doen op de reviere Elbe
een fort gemaect tot bescherminghe van die daer blyven en 2 huysen daerin
gemaect, gelijck by de affteeckeninghe int journael mede te sien is. Het fort volmaect
sijnde, hebbent solemnelycken met lossen vant canon genaempt Christina. Hebben
daer gelaeten 23 man, soo tot het fort als om mette saloep de reviere op en aff te
vaeren om te handelen; hebben oock mais, dat is Turckse tarwe, in d'aerde gebracht
om victaille te hebben; vis, herten, calcoeten, gansen en diergelycke isser in groote
menichte; en naert rapport [van] die thuys gecomen sijn een schoon, heerlijck lant,
bequaem om alderhande vruchten van dese landen voort te brenghen, gelegen op
40 graden off daeromtrent. Eenighe coloniers in Nieu-Nederlant, die wel 2 graeden
noordelycker liggen, hebben daer het schoonste saet van terwe, rogge, gerst, haver
en anders gewonnen, als men met oogen mach sien. Minuit was expres belast
allerhande saeycoren mede te nemen, maer het schijnt niet gedaen heeft; waeren
hier een goet aental van boeren en bestiael, soo soude het haest tot perfectie comen.
Het oogemerck van Minuit was, alsoo hy int lant van Cleeff woonden, welck lant en
de landen daeromtrent door den oorloghe bedorven sijn ent volck verarmpt, daer
eenighe huyslieden vandaen te trecken en vry over voeren neffens bestialen, om
dan seecker recognitie te geven, gelijck eenighe doen, die coloniën in Nieu-Nederlant
hebben geplant. Nu met sijn doot sal dit soo niet connen gedaen worden, maer het
meeste is het achterblyven van Minuit, dat U
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cie

Ex en de hoochlofflycke regeringe geen ordentelycke rapport van alle gelegentheyt
can gedaen worden, wat dit lant is en watter van te verwachten staet. Uut dese
reviere van Nieu-Sweden can men in dry weecken in de Caribische eylanden seylen,
dat sijn de oostelijckste eylanden van Westindiën; vandaer can men gans West-Indiën
[be]seylen, soo aen d'eylanden als tvaste lant, soo om negotie te soecken als om
den Spangnaert alle offbreuck te doen. Van de Havana - sijnde een haven, die de
Spangnaerden aen 't Noorteynde van Cuba hebben, en een haven is daer de vloten
van Terra-firme, Nova Spania, St. Domingo en andere versamelen en dan tsaemen
1)
naer Spaniën seylen - de Sweetsche schepen daer sijnde , conne de canael van
Bahama uutloopen en in thien daegen in Nieu-Sweden te seylen, daer hiverneren
en ververschen en als het lant bebout sal wesen hun daer van nieuwe vivres versien,
en gaen op hun seisoen vandaer om in Westindiën te comen, in oorloghe sijnde
den Spangnaert offbreuck te doen, en in vrede op handelinghe, soodat dit een plaets
is [van] seer groote consideratie, als de populatie wel gevoordert wordt.
Ick hebbe aen Syne Genade d'heer Flemingh verthoont het wedervaeren van de
Engelsen, dat se op hunnen cost eenighe duysenden famillen naer Nieu-Nederlant
wilden brenghen in een colonie in de Noortreviere en presenteerden de thienden
2)
van alle vruchten te geven . Dese Engelsen, aenhangigh

1)
2)

De constructie van dezen zin is wat vreemd; hij moet zoo loopen: Van Havanna enz. kunnen
de Zweedsche schepen, als zij daar zijn, het kanaal van Bahama uitloopen enz.
Vgl. bij het volgende Van Rees, Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlandsche
volkplantingen in Noord-Amerika, blz. 75 vlg.
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eenige predicanten, die gemiscontenteert waeren over het invoeren van de biscoppen
en eenighe Paepsche superstitie, wilden daerom Engelant verlaeten en hun onder
de protexie van andere begeven; maer de patroonen hier waeren in questie met de
Compagnie, willende de Compagnie eenighe voorneme pointen van de vryheden,
by hen gegeven met approbatie van Haer Hoog Mog., in disput trecken; d'Engelsen
seyden, men soude die dinghen eerst effen maecken en dan wilden sy met de
patroonen van de colonie tracteren, maer de Compagnie, sooveel met het groot
werck van Brasil en andere geoccupeert sijnde, hebben dat werck verwaerloost en
d'Engelsen hebben hun nedergeslaegen in Nieu-Nederlant in de Versche Reviere,
niet verde van de Noortreviere, daer de Compagnie hun forten en coloniën hebben.
De Compagnie heeft wel tegens hun geprotesteert, maer sy seggen dat se het lant
daer ledich gevonden hebben, en wat iemant ledich vint, dat hy dat mach occuperen
en bevolcken, en sy hebbender wel twintich mael meer volck als de Compagnie.
Evenwel, 't schijnt datse in die vreese blyven, dat den Coninck met dese tijt [hen]
al mede in de conscientie sal beroeren, soodat my dunct dat daer wel wat in 't secreet
cie

in gehandelt soude connen worden. Nu sal U Ex in bedencken connen nemen,
off het niet raetsaem soude wesen door den resident, die van weghen de Croon
t

Sweden in Engelant is, aen Sijn M te verthoonen, dat de Croon Sweden sulcken
lant, in Florida gelegen tusschen Virginia en Nieu-Nederlant, niet alleen geoccupeert
hebben als tselve ledich gevonden, maer van de inwoonders van dat lant en rechte
toebehoorders van dien met alle previlegiën gecocht en betaelt hebben, met versoeck
om als goede geallieerde de vrye commercie van deen in danders lant te hebben.
Den gouverneur van Virginia gaff ons
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t

t

volck dat selver in den mont; hij meenden dat Sijn Ma sulcx aen Haer Ma van
Sweden niet weygeren sal. In sulcken geval soude het goede negotie [geven] om
toevoer aen d'Engelsen te doen, en met die schepen vrye luyden en best(i)alen
cie

over te voeren om doncosten daermede goet te maecken. Oock can U Ex in
bedencken nemen om sulcx aen desen Staet mede te verthoonen.
Ick hebbe aen Syne Genade d'heer Flemingh int langhe mijn advis gegeven, watt
men met het schip nu hadde behooren te doen, naementlycken in alderhaest
toemaecken en victailleren om het jacht te gaen vinden in Westindiën om tsaemen
1)
daer te cruyssen totdat de stagioenen verloopen sijn; loopen dan de canael van
Bahama uut naer Nieu-Sweden om daer voorder ordre te stellen en nemen dan
tghehandelde velwerck in, comen dan alle beyde off een van twee recht naer
Sweden; maer alsoo dat te laet sal vallen, eer advis en ordre uut Sweden compt,
soo sal ment moeten laeten aenstaen tot het voorjaer, om dan te sien wat men best
sal doen.
Het journael alsoock copyen van de resolutiën, by Minuit gehouden, sijn aen Syne
Genade d'heer Flemingh gesonden, daeraen my referere.
Ick ben besorcht, dat de vrinden van Minuit, indien hij achter blijft, gelijck te
beduchten is, de saecke nu soo niet en sullen willen vervolghen, ghelijck off hy noch
present was, doch sy en seggen noch niet, hebbende noch al hoop, dat hy noch te

1)

Stagioenen, waarschijnlijk ontleend aan Ital. stagione, Sp. estacion of Portug. estaçàŏ, en
àus eigenlijk = jaargetijden, zal hier beteekenen: de geschikte tijden voor een kruistocht; een
dergelijken begripsovergang vertoont mousson, dat oudtijds ook beteekende: tijd van 't jaar,
geschikt om van Arabië naar Indië te varen. (Mededeeling van Prof. J.W. Muller).
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voorschijn sal comen. My dunct, cost de saecke soo gedirigeert worden dat de
Croon het aen haer nam, dat het een goet werck soude maecken en tsal sijn
1)
oncosten mettertijt wel dubbel goet maecken; maer ten moet niet mecanick gedaen
worden, gelijck ick sorge dat sy by achterblyven van Minuit sullen willen doen om
geen costen te maecken om veel volck over te voeren met bestialen, om het lant
daer te bouwen. Ick meene, als men een bequaem persoon had, dat men volck hier
en [in] andere plaetsen hieromtrent souden vinden, als mense vry over wilden voeren
en lant ginder aenwysen om taback te planten en tlant te bouwen, datse het quaert
off een vijffde paert souden geven van al datse winnen; daermede souden veel
oncosten goetgemaect connen worden; maer alsoo dat wat lancksaem soude comen,
soo waert best voor de Croon en sal mettertijt, als de populatie accresseert en
toeneempt, een groot incomen voor de Croon Sweden geven, die hier dickwils hun
schepen ledich hebben liggen; souden die maer behoeven te victailleren en met
volck en bestialen naer Nieuw-Sweden senden, want in 4, 5 off 6 maenden connen
de reys heen en weder doen, en als het in den bequaemen tijt is van sout in
Westindiën te halen, soo soudenser de schepen met sout connen laeden en in
Sweden brengen: dit sijn al mede middelen om de schepen en volck werck te geven.
Het capitael is voor de Croon weynich en tsal in corte jaeren tot wat groots comen,
daertoe ick alle mijn vlijt sal doen, hebbende meest al mijn oogemerck tot
augmentatie van de zeevaert in Sweden, daeruut dat de landen comen te floreren.
Ick hebbe hiervan breeder aen Syne Genade d'heer Flemingh geschreven en mijn
mee-

1)

‘Mecanick’ schijnt hier te beteekenen: slapjes.
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ninghe verclaert, waerom dat my dunct dat het best aen de Croon wierde gebracht;
cie

twijffele niet, off Syne Genade en sal myne brieven aen Uwe Ex communiceren,
sal derhalven desen vercorten.
Desen dus verde geschreven hebbende, compt tydinghe met een particulier schip,
comende uut West-Indiën, die by den Admirael Jol alias Houtebeen sijn geweest,
en daeruut verstaen dat hy slaechs is geweest tegens de Spaense silvervloot van
Terrafirme, en souden met Godes hulpe de vloot vermeestert hebben, want hadden
den Admirael bynaer in sijn gewelt, had hy naer behooren gesecondeert geweest;
maer naert rapport, dat wy connen hooren, sijnder maer 4 schepen geweest, die
wilden vechten, dandere bleven boven wint liggen, het spel aensiende; de
seeckerheyt hiervan sullen haest hooren, alsoo men seyt dat hy in Texel gearriveert
1)
soude wesen .
Dit heeft my soo uut der maeten verdrooten, dat icket niet schryven can, alsoo
desen aenslach by my is beleyt, met Sijn Hoocheyt, den heere Prince van Oragnen,
gecommuniceert, en alle aenwysinghe gedaen waeren hoe de vloot te attrapperen
soude wesen, daernaer Commissarissen uut alle de Camers versocht en is uut
ieder Camer een gecommitteert, die het souden uutvoeren. Ick hebbe d'instructiën
ingestelt en al watter toe behoort en alles is wel gesuccedeert tot daertoe, en compt
door quaetwillicheyt van niet te willen vechten, dat soo schoone occasie versuymt
is; daermede niet alleen de Compagnie

1)

Over het gevecht, door Admiraal Jol den 31 Augustus 1638 op de hoogte van Cuba geleverd
tegen een Spaansche vloot onder admiraal de Ibarra, vgl. Netscher, Les Hollandais au Brésil,
blz. 99-100. Zie ook wat Aitzema II blz. 539 bericht over den ‘fameusen scheepscapiteyn’.
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versterct soude geweest hebben om toecomende jaer met meerder macht in
Westindiën en elders den Coninck van Spaniën te besoecken, maer den Coninck
van Spaniën soude daermede gans buyten porture gebracht geweest sijn, want den
oorloghe, die hier in Europa gevoert wordt, can hy doen uut sijn groote schatten,
die hy uut Westindiën crijcht, en als hem dien wortel affgesneden wordt, dat hy tot
geen wassen can comen, soo souder haest een vrede over gans Christenheyt
comen en sijn gepretendeerde monarchie soude eenen grooten krack crygen.’
Groote schade aangericht door den geweldigen storm van de vorige week. Hoeveel
schepen er gebleven zijn, weet men nog niet; het slechte weder houdt nog aan.

o

N . 36. Amsterdam, 28 Januari 1640.
Overzicht van de geschiedenis der Westindische Compagnie. Blommaert's aandeel
in de verrichtingen der Compagnie. Over de zoutvaart. De Koning van Spanje heeft
Punta de Araya versterkt en St. Martin aan de Compagnie ontnomen om haar de
zoutvaart te bemoeilijken. Blommaert wil Zweden een plaats aanwijzen, waar zout
kan worden gehaald. Verzoek om uitbetaling van zijn tractement. Utrechtsche boeren
hebben zich, na tevergeefs met de Westindische Compagnie te hebben onderhandeld
over een vestiging in Nieuw-Nederland, tot Zweden gewend om een kolonie in
Nieuw-Zweden te stichten. Zij hebben daartoe iemand naar Zweden afgevaardigd.
Verhaal van de expeditie van Minnewit, grootendeels gelijk aan de vroegere berichten
daarover, maar met enkele nieuwe bijzonderheden. Ontevredenheid der participanten
in Nederland. De Kalmar-Sleutel in
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Nederland bevracht naar Zweden; moet zijne reis een tijdlang uitstellen wegens
een door Zweden beraamden aanslag om een keizerlijk gezant op te lichten; deze
aanslag kan echter niet ten uitvoer worden gebracht. De Kalmar-Sleutel vertrekt
naar Gotenburg. Ook het jacht de Griffioen loopt te Gotenburg binnen met een lading
pelterijen uit Nieuw-Zweden. De Kalmar-Sleutel zeilt weder uit naar Nieuw-Zweden;
wordt lek en moet in Nederland binnenloopen; is geruimen tijd in reparatie. Kwade
praktijken van den kapitein Cornelis van Vliet; hij wordt afgezet en vervangen door
Pouwels Jans. Door den buitengewoon lagen waterstand, waardoor zelfs de
fundamenten van het huis te Britten bloot komen te liggen, kan de Kalmar-Sleutel
niet over het Pampus komen en moet te Amsterdam blijven liggen. De participanten
in Nederland willen zich geheel aan de uitrusting onttrekken. Blommaert heeft ook
voor de tweede uitrusting veel geld voorgeschoten en verzoekt terugbetaling daarvan.
Hij heeft in den beginne deel genomen aan de uitrusting met voorkennis der
Westindische Compagnie; te zijner ontlasting is hem daarvan acte gegeven, waarin
hij beloofd heeft te zullen zorgen dat Minnewit buiten de limiten van Nieuw-Nederland
zou blijven. Te zijner tijd zal Blommaert opening doen van nieuwe plannen voor
ondernemingen naar West-Indië en Afrika.
1)

[Deze brief vangt aan met een vrij uitvoerig

1)

Alle voorgaande brieven zijn eigenhandig door Blommaert geschreven; de brief van 28 Januari
1640, en de beide volgende van 15 en 22 Juni 1641 zijn door een andere hand geschreven,
en alleen door hem onderteekend. - In den aanhef van den brief van 28 Januari 1640 vermeldt
Blommaert niet den datum van den voorgaanden. Tusschen den vorigen, die bewaard is, van
13 Nov. 1638, en dezen, liggen ruim 14 maanden.
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overzicht van de geschiedenis der West-Indische Compagnie, dat echter geen
onbekende bijzonderheden bevat. Aan 't slot van het overzicht van alles wat de
West-Indische Compagnie verricht heeft, schrijft Blommaert:] ‘alle de voorschreven
concepten en aenslaegen sijn meest door mijn beleyt en op mijn aengeven int werck
gestelt en d'instructiën en informatiën hebbe selver ingestelt, alsoo ick mijn werck
maecke om puntuel kennisse van alles te hebben, wat in de ganse limiten van de
octroy te doen is, alsoo ick continueel informatie nemen van iedereen, die uut die
quartieren comen, dat by andere soo niet en wort gepractiseert ofte willen de moeyten
daertoe niet doen om tot eervarentheyt te comen. En ick moet mynen tijt wel
imploieren, terwyle ick noch in dienst van de Compagnie ben, dat wel maer twee
1)
jaeren meer sal duyren , om van alles kennisse te hebben’ om aan de Kroon Zweden
volkomen informatie te kunnen geven.
Brengt in herinnering zijn vroegere voorslagen over het toetreden van Zweden
cie

tot de West-Indische Compagnie en over de zoutvaart. ‘En opdat U Ex sien soude,
hoeveel dat de Coninck van Spaniën hem aen de soutvaert laet gelegen sijn en om
dese landen de soutvaert in Westindiën te beletten en sijn sout in Spaniën te
2)
beneficeren, heeft een royael fort op Punto daraya laten leggen, welcke plaets
uuttermaeten veel en goet sout uutlevert en is daer soo

1)
2)

In 1642 zou het weer zijn beurt worden om af te treden. Bij de Westindische Compagnie trad
om de twee jaar een derde gedeelte der bewindhebbers af.
Punta de Araya, aan de kust van Venezuela.
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abondant, al quamender honderden schepen jaerlijckx, soude het sout niet wech
connen haelen. De Compagnie mede merckelycken gelegen sijnde om een goede
plaets in Westindiën te hebben om die schepen, die bevracht worden om goederen
in Brasil te brengen om over Westindiën thuys te comen, altijt hun schepen met sout
te connen laden, hebben het eylant St. Maertin, dat goed sout geeft, ingenomen en
beset, maer den Coninck van Spaniën, [die], als geseyt, hem daeraen laet gelegen
sijn, heeft hun datselve eylant weder afgenomen en de plaets gefortificeert en met
800 Spangnaerden besetten laeten, hem anders nergens toe streckend als om te
verhinderen dat de onse daer geen sout in West-Indiën souden laden om daerdoor
hun vracht goed te maecken; maer door dindustrie van ons zeevarent volck hebben
weder andere plaetsen ontdeckt, daer sout valt, en in gevallen het de gelegentheyt
van Sweden sulckx was, datse hunnen schepen werck wilden geven om sout te
halen, soude hun aenwysen een plaets, bequaem om te besetten, daer goet sout
valt en jaerlijcks veel schepen met sout soude connen laden, als maer ordre op de
consumptie in Sweden gestelt wierde, dat als de schepen in Gottenburch aenquamen
dadelijck in de magasinen mochten lossen, hun weder versien en in haest alweder
derwaerts vaeren, laetende ondertusschen het volck, die tot besettinge gelaeten
sijn, het sout appropriëren, op hoopen kruyen en boven branden om, als de regentijt
compt, daerdoor niet geconsumeert te worden; souden in sulcken geval niet alleen
Sweden connen versien, maer aen andere schepen, die daer quamen, vercoopen,
want moeten anders dickwils ledich thuys comen, en daeruut soude de oncosten
van de besettinge ende fortificeringe gevonden connen worden, en behalven dat
ist een plaets, gelegen boven wint,
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vanwaer men tot allen tyden door gans Westindiën can comen.’
Verzoekt aan Spiering order te geven om hem uit te betalen het jaar salaris, dat
in October 1.1. verschenen is.
1)
Wijdloopige aanprijzing van het nut van koloniën. - ‘De luyden van Uuttrecht ,
siende dat de lasten op de landen hoe langer hoe swaerder vallen, dat den huysman
qualijck den cost daerop can crygen, hebben hun geadresseert aen de vergaderinge
van de XIX om te sien oftse eenige conditiën met hun costen maecken om hunne
coloniën in Nieu-Nederlant te brengen, maer niet connen accorderen, vreesende
princepael, als hun saecke wel begonste te gaen, dat dan in quaestie met de
Compagnie soude geraecken, gelijck [met] de eerste, die hun populatie in
Nieu-Nederlant hebbe gebracht, is geschiet, en siende dat de Croon Sweden een
goede plaets gecoren hebben, gelegen tusschen Nieu-Nederlant en Virginië, hebben
getracht conditiën met de Croon Sweden te maecken om hun populatie derwaerts
te brengen; en alsoo het heen ende weder schryven lang aenliep, niet connende
affmeten, waeraen het mocht haperen, terwylen de Croon Sweden door dit middel
buyten hunnen cost een gepopuleert lant soude crygen, daer mettertijt wat groots
voor de Croon soude te verwachten wesen, soo tot augmentatie van de zeevaert
als anders, waeren beducht dat de hoochlofflycke regeringe niet wel geïnformeert
wierden of dat het werck niet wel gevat wierde; hebben goetgevonden een expres
persoon naer Sweden te senden om de hoochlofflycke regeringe volcomen informatie

1)

Vgl. bij het volgende hiervóór, blz. 55-56, en de bijlage, die achter dezen brief zal worden
afgedrukt.
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van alles te geven en te sien oftse eenich accoort soude connen maecken om
hunnen coloniën naer Nieu-Sweden onder de bescherminge van de Croon Sweden
te transporteren. Ick hebbe van d'heer secretaris Jan Beier verstaen, dat hunnen
1)
man tot Stockholm wel gearriveert was en dat hy met deselve naer Coping by U
cie

Ex soude reysen. Sedert en hebbe daer niet meer van vernomen. De heer van
2)
der Horst heeft mijn somwylen laeten aenspreecken ofte ick noch geen schryven
hadde; hebbe altijt op de beste manieren, dat ick coste, verexcuseert dat door zwaer
inval van de pest de heeren van de hoochlofflycke regeringe niet by malcanderen
connen comen, datse noch wat patientie wilde nemen; en ondertusschen compt het
voorjaer voor handen, soude garen, indiense connen, met de hoochlofflycke
regeringe accorderen vroech eenich volck en beestialen naer Nieu-Sweden te
transporteren. Ick hebbe continueelycken van dit werck aen Syne Genade d'heer
Fleming geschreven en naer mynen besten wetenschap tot dienst van de Croon
alle aenleydinge gegeven en verthoont wat het is en watter mettertijt uut comen
can, een vasten voet in America te hebben, vanwaer men door gans West-Indiën
can vaeren, en by ocasie van eenige handelinge van vrede met het huys Oostenrijck
grootelijcks tot dienst van Sweden can comen. Ick stelle het voor by forme van
advijs, volgens mynen plicht; de hoochlofflycke regeringe moeten de saeck derigeren
naer de constitutie van haere staet.
cie

t

U Ex is bekent hoe dat int jaer 1637 door Pieter Minuit by Haer M en
hoochlofflycke regeringe

1)
2)

Köping, ten W. van het Mälarmeer gelegen.
Zie over hem de bijlage achter dezen brief.
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aengehouden is om te hebben een schip, jacht en saloep om te ontdecken de cust
van Florida en aldaer handelinge te stabuleeren, dat hem geconsenteert is en in
ie

forme van een S. Comp [Scheepscompagnie?] geformeert, dat in Sweden de helft
en hy met de syne de ander helft soude participeren. Minuit, hier gecomen sijnde,
heeft participanten gesocht en gerapporteert, oock onder sijn hant overgegeven dat
de hoochlofflycke regeringe het schip, jacht en saloep souden doen volcomen
geëquipeert en van alles versien, gelijck tot sulcke reys vereyst. Het capetael is
geformeert, het cargesoen en victaille gecocht, het volck gehueyrt, deen en dander
1)
naer Gottenburch gesonden op 't voorjaer 1637 , met intentie, volgens mijn
aengeven, dat het schip vroech tot Gottenburch soude wesen; dat contrarie is
uutgevallen, maer laet in de somer daer eerst gecomen; het bootsvolck, van hier
gesonden sijnde, moste onderhouden worden en hun maentgelden liepen. Het schip
op de herbst van Gottenburch vertreckende, cregen in de Noortzee groote stormen
en contrariewinden, waerdoor genootsaeckt waren hier int lant te comen, om hun
weder te versien soo van victaille als anders. Minuit rapporteerde ons dat Syne
Genade d'heer Overstatholter Fleming belast hadde een pack nieuwe seylen voort
schip te laten maecken met andere behoeften in de eerste equipagie, dat het de
Croon Sweden soude betalen, twelck bedraecht f 2825; de rekeninge van Stockholm
in beginsel gedaen bedraecht f 5420, sijnde meest wat tot de equipage en amunitie
behoort, daervan de sociteyt maer behoorde te dragen omtrent de f 2000; en, als
geseyt, het schip en jacht hier weder ingecomen sijnde en weder versien

1)

De tekst heeft bij vergissing 1638.
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moetende worden, most het capetael van de participanten verhoocht worden tot op
36000 gulden, alles volgens de rekeninge in 't lange aen Syne Genade d'heer
Fleming gesonden. De participanten van hier, misnoecht sijnde en wel connende
calculeren, dat een cargesoen van 14000 gulden ofte daerontrent sulcken grooten
oncosten niet dragen coste en dan noch de swaere maentgelden, murmererende
1)
niet weynich daerover, maer hy beloofde hun, als hy met lief wederom quam, de
saeck by de hoochloffelycke regeringe soo te dirigeren, dat de participanten daervan
ontlast soude werden, en is vertrocken. Ginder int lant gearriveert in de Zuytreviere,
zijnde de uuttersten limiten van Nieu-Nederlant, in de Minquaeskil, possessie daer
genomen in de Minquaeskil, streckende Zuytwaerts van Nieu-Nederlant. Alsoo hy
belooft hadde in de limiten van de Compagnie niet neder te setten, om naermaels
2)
geen questie met hun te hebben, heeft de Sackemaes ende overste van de wilde
by hem ontboden en het lant van hun solemnelycken gecocht en betaelt, ten
overstaen van de offecieren vant schip laeten opdraegen, gelijck in sijn journael
gestelt; heeft oock hier door de offecieren laeten verclaeren, twelck altsamen aen
Syne Genade d'heer Fleming hebbe gesonden. Minuit heeft een fort affgesteecken
en opgemaeckt en met alle solemneteyt en lossinge van canon tselve genaempt
Christina, en de Minquaeskil heeft hy genaempt de rieviere de Elbe en het geheele
lant Nieu-Sweden. Ondertusschen heeft sijn jacht gesonden naer de Virginas om
handelinge aldaer te soecken, sijnde veel van sijn cargesoen daertoe ge-

1)
2)

Met lief = levend.
Sackima of Sachem = Indianenhoofdman.
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formeert, maer heeft daer tot geen handelinge connen comen, heeft het jacht
gesonden naer Westindiën. Het fort voltrocken sijnde en ondertusschen eenige
handelinge gedaen hebbende, het cargesoen daer gelaeten in handen van Hendrik
Huygen, en mons. Cling als commandeur op het fort, en is vertrocken met het
1)
cargesoen, dat in Virginia in de rieviere Charles niet connende verhandeld worden,
naer St. Christoffel, welck cargesoen hy seer wel met het jacht hadde connen senden,
dat daer oock aenginck, om alsoo de costen te spaeren en hy selver spoedich over
had moegen comen om aen de hoochlofflycke regeringe rapport van sijn wedervaren
te doen, maer het is tot onse groote schaede anders uutgevallen. Hy heeft sijn
cargesoen daer voor taback verhandelt en gereet sijnde om vandaer te vertrecken
is met sijn schipper te gast gegaen aen een schip van Rotterdam, genaempt het
Vliegende Hert, dat daer lach en handelde. Ontrent een half uyr van boort sijnde,
naert verclaeren van de officieren, is hun overvallen den horcaen, sijnde een
exterordinarisse stormwint, die, soo men seyt, maer alle 6 ofte 7 jaeren eens compt,
daerdoor alle de schepen, sijnde over de twintich, van de reede zeewaerts gesmeten
zijn,

1)

In plaats van ‘connende’ moet men ‘con’ lezen. De bedoeling van Blommaert is deze: Minnewit
heeft in het fort Christina de lading van zijn eigen schip achtergelaten, opdat daarmee handel
kon worden gedreven; hij zelf is naar St. Christoffel vertrokken met de lading van het jacht;
het jacht toch had te vergeefs getracht zijne lading te verhandelen in Virginië, in de
Charlesrivier; toen het vandaar was teruggekeerd naar Nieuw-Zweden, had het zijne lading
gelost (blijkens de mededeeling hiervóór, blz. 157); deze lading nu neemt Minnewit weer mee
naar St. Christoffel. - Terecht maakt Blommaert dus de opmerking, dat Minnewit beter had
gedaan, wanneer hij het jacht zijne lading had laten behouden en het daarmede naar St.
Christoffel had gestuurd, in welk geval hij zelf met het schip eerder naar Zweden had kunnen
terugkeeren.
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eenige hun masten verloren en andere vergaen, waeronder mede is geweest het
schip De Vliegende Hart, daer Minuit met zijn schipper in waeren. Het schip de
Calmer-Sleutel 'sanderen daechs weder naer het eylant laverende, gelijck oock
dandere schepen gedaen hebben, maer hunnen commandeur Minuit en is niet te
voorschijn gecomen, hebben nae eenige daegen wachtens geresolveert te vertrecken
naer Sweden, maer in de Noortsee comende, ontrent dese landen, hebben weder
een harden storm gecregen en op de leeger wal sijnde, mosten hun mast kerven
en in dese landen incomen; ick doenmaels heel sieck sijnde, evenwel als een dienaer
van de Croon hebbe de saeck waergenomeu best dat ick cost, de maentgelden en
alle oncosten betaelt, alles volgens de rekeninge, int lange aen Syne Genade d'heer
Fleming alsoock aen d'heer resident Spiering gesonden. Ondertusschen schreef
Sijn Genade d'heer Fleming, dat de hoochlofflycke regeringe geresolveert waeren
dat werck te voorderen, een ofte meer schepen met volck en beestialen uut Sweden
naer Nieu-Sweden te senden. De participanten van hier, siende dat het heele
capetael in oncosten soude consumeeren en dat op soo cleenen handel niet
mogelijck was soo grooten oncosten te doen, conden niet verstaen verders daer in
te treden, hebbende Minuit het werck veel te groot aengevangen en genoechsaem
met meer als de helft minder volck en oncosten gedaen hebben connen worden,
1)
als maer pleyn op de negotie gesien worden; [ick] remonstreerde aen de heer
Resident of het niet best was, terwylen sy niet conden verstaen om te gaen cruyssen
tot afbreuck van Spaniën, maer hun oogemerck gehadt op de negotie, dat men

1)

Pleyn schijnt hier te beteekenen: alleen.
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het schip de Calmer-Sleutel soude laeten vermasten en op den cleenen voet
toemaecken en sendent van hier met een vracht naer Stockholm om 't schip aen
de Croon weder over te leveren en daer in doen een cargesoen, dienstich voor
Nieu-Sweden, om tselve met het schip den Calmer-Sleutel naer Stockholm te zenden
om vandaer met het schip, dat de hoochlofflycke regeringe naer Nieu-Sweden soude
gelieve te zenden, daer mede te gaen om alsoo van de groote oncosten ontslagen
te worden, en dat de profyten op dit cargesoen de voorleden groote costen wat
hielpen draegen, dat soo samen goetgevonden is en is een cargesoen van ontrent
6000 gulden gecocht en gereet gemaect, volgens de facture, mede aen Syne Genade
d'heer Fleming gesonden alsmede aen d'heer Resident.
Het schip gereet sijnde en al goederen op vracht hebbende begonst in te nemen
op Stockholm, quam ordre van Syne Genade d'heer Fleming, dat men het schip
niet naer Stockholm, maer nae Gottenburch soude senden; en capeteyn Cornelis
van Vliet hier gecomen sijnde met het schip den Engel Gabriël uut Sweden,
ordonneerde Sijn Genade dat men hem daerop als capeteyn stellen soude. Daernaer
volchde dat d'heer Resident my in Den Haege ontboot, hebbende voor seecker
exploot om een persoon, die naer Denemarcken soude reysen en in Kaisers dienst
1)
was, onderwegen te lichten en in Sweden te brengen ; gaf my last in haest
exterordinaris cloeck volck te huyren en het schip van alles te versien,

1)

Volgens Odhner t.a.p. blz. 214, 215, was de aanslag gemunt op den keizerlijken gezant Graaf
Kurtz, die in het voorjaar van 1639 van Hamburg over zee naar Denemarken en Polen zou
reizen. Het plan kon echter niet ten uitvoer worden gebracht, omdat Kurtz zich aan boord van
een Deensch oorlogsschip inscheepte.
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twelck geschiede. Den capeteyn Van Vliet remonstreerde aen d'heer Resident dat
tot Gottenburch weinich te crygen was en by soo verre dat de hoochlofflycke
regeringe dit schip wilde gebruycken om naer Nieu-Sweden te senden, dat noch
twee nieuwe touwen met een cabeltou en ander touwerck tot het schip diende te
wesen, oock eriten, boonen, grut ende anders, dat hy seyde tot Gottenborch niet
wel te becomen soude wesen. Soo ordonneerde d'heer Resident dat men het schip
van dit en anders soude versien, susteneerende ofte het de Croon hier betaelde
ofte in Sweden, dat sulcx overeen quam en presenteerde de helft te betalen en dat
ick provisioneel dander helft soude verschieten, dat soo geschiet is. Dese
exterordinarisse equipagie met vermasten en vertimmeren vant schip, provisie, twee
maenden voort volck en andere cost volgens de rekeninge aen Syne Genade d'heer
Fleming alsmede aen d'heer Resident gesonden. 't Schip veerdich sijnde wert eenige
tijt opgehouden om de occasie waer te nemen dat den persoon, daer het exploot
op gemunt was, hem soude embarqueeren om dan gelijck met hem in zee te loopen
en het exploot in zee uut te voeren. Syne Genade d'heer Fleming hadde te vooren
maer geordonneert Hollantse offecieren hier te huyren, om gemeen scheepvolck
daer in Sweden op te stellen, om soo geoefent zeevarent volck in Sweden te
maecken, sijnde doen schipper Teunis Eliassen, die volck gehuyrt hadde om in
Sweden te brengen om aldaer het schip den Nieuwen Neptunes volgens de last
van Syne Genade d'heer Fleming te halen en in dese landen te brengen. Deselve
soude met sijn volck het schip den Calmer-Sleutel in Sweden gebracht hebben, soo
en behoefde de gemeene participanten geen ofte weynich costen te dragen; maer,
als geseyt, d'heer Resident het voorgenoemde exploot

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

181
voor hebbende, most het schip anders versien wesen en dit exploot en mochte hier
de participanten niet bekent maken, alleen dat het schip naer Sweden gesonden
soude worden voor rekeninge van de Croon en dat sy maer souden dragen int
cargesoen; maer ick, als een dienaer van de Croon, hebbe de ordre van d'heer
Resident gevolcht; de rekeninge van [wat] dit exterordinaris werck bedraecht, is aen
Syne Genade d'heer Fleming alsoock aen d'heer Resident gesonden. Het
voorgenoemde exploot teruggegaende, doordien de persoon ofte niet te water en
reysde, ofte op neutrale plaetsen bleef, is mijn onbekent, ordonneerde d'heer
Resident dat men het schip soude laeten naer Gottenburch loopen. Theunis Eliassen
connende soo lang niet wachten, was met sijn volck naer de Sont vertrocken; soo
vertrock het schip met al dat volck naer Gottenburch om tot dispositie van de Croon
te wesen, watse daermede wilden doen, tsy dit ofte een ander schip naer
Nieu-Sweden te senden met ordre den taback, die der in was, aldaer te leveren aen
degene, die Syne Genade d'heer Fleming soude ordonneeren, die ordre daerop
hadde gestelt dat die overal int lant gedistrubueert soude worden om ten hoochsten
te vercoopen tot profijt van de gemeene participanten; maer hebbe zedert niet
daervan vernomen, hoe het daermede is.
Ondertusschen arriveert aldaer het jacht de Griffioen, hebbende eenige tijt voor
de Havana en daer ontrent gecruyst, in dien tijt doen den Admirael Houtebeen
tegens de silvervloot slaechs geraeckte, hebbende zelver de vloot eerst int gesicht
gehadt neffens een Pieter Verbruggen; accordeerde samen dat den eenen aen den
Admirael Houtebeen soude gaen waerschouwen ende dat de andere ondertusschen
by den Spaensen soude houden om te sien hoe se hunnen cours stelden. Van de
Havana is het jacht

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

182
weder naer Nieu-Sweden gevaren, het gehandelde velwerck ingenomen en
daermede tot Gottenburch gecomen. Syne Genade d'heer Fleming heeft ordre
gestelt tot afdanckinge van het volck en dat het velwerck herwaerts gesonden worden
soude om ten hoochsten te benificeren tot profijt van de gemeene participanten,
dat soo geschiet is en daervan oock rekeninge aen Syne Genade d'heer Fleming
alsmede aen d'heer Resident gesonden.
1)
Het schip is tot Gottenburch blyven liggen 14 weecken, sonder dat wy bynaer
iet daervan vernomen hebben, calculerende in gevallen de hoochlofflycke regeringe
dit ofte een ander schip naer Nieu-Sweden met volck ende beestialen sonden, dat
het in die tijt de reys bynaer behoorde te doen, sijnde naer het vertreck van het schip
van hier een schip van de West-Indische Compagnie naer Nieu-Nederlant met
beestialen vertrocken, dat binnen 5 maenden de reys heen en weder heeft gedaen,
en noch in Vranckrijk aen is geweest en daer sijn schip met sout geladen en naer
de wint moeten wachten en soo in dese landen binnen de 5 maenden gecomen,
want alsse maer heen en weder naer Nieu-Sweden ofte Nieu-Nederlant soude
vaeren, can de reys genoech in 4 à 5 maenden gedaen werden en dan noch al 3
ofte 4 ofte 6 weecken hebben om te lossen en te laden.
Het schip nae soe lang leggens tot Gottenburch en daer ingenomen volck,
peerden, voeragie en provisie voort fort en anders, is vandaer seyl gegaen, maer
alsoo leck werden, in desen landen ingecomen en tot Medenblick gebracht, is den
capeteyn opgecomen en sulckx aen d'heer Resident te kennen gegeven, die ordre
heeft gestelt om het schip te repareren,

1)

Met ‘het schip’ wordt de Kalmar-Sleutel bedoeld.
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wat noodich, welcke reparatie en appendenten cost volgens de rekeninge aen Syne
Genade d'heer Fleming gesonden bedraecht f 1109.
Het schip uutte haven van Medenblick halende om weder naer Texel te gaen,
wiert bevonden dat het schip even leck was en schreven sulcx aen de heer Resident,
die resolveerde selver in persoon naer Medenblick te reysen en ontboot dat ick mijn
mede daer soude laten vinden, gelijck gedaen hebbe. Het schip geheel ontlost
sijnde, hebbe door 2 meestertimmerluyden laeten viseteren, die oordeelden dat het
schip goet was, alleen de houte nagels waren vergaen, dat de leckicheyt daerdoor
quam. Soo heeft d'heer Resident geordonneert datse de huyt daerof soude halen
en 't schip vernagelen en van alles versien en weder een nieuwe huyt daerom
leggen. Ondertusschen door alle het Sweets volck, datter op was, en dander volck
wiert de victaille geconsumeert en most weder versien worden, en dat ordonneerde
de heer Resident aen den capeteyn te doen, welcken rekeninge bedraegen met
een maent gagie, die de heer Resident ordonneerde aent volck te betalen, f
2671-12-8.
Het schip weder van dexsel versien sijnde en weder in Texel comende, bevonden
dat het schip even leck bleef, waerover groote murmeratie onder het volck quam
en hebbent schip hier voor de stadt gebracht, dat aen de heer Resident hebbe laten
weeten, die resolveerde selver harwaerts te comen om inspectie te nemen; en wiert
bevonden dat de timmerluyden tot Medenblick den cap bysyden het gadt gestelt
hadde, sijnde het schip door hun lecker gemaeckt als het te vooren was, want hadde
1)
de enies voor aen byde syden vant gallioen doorboort om met ysere

1)

Een knie is een knievormige steun- of sluitbalk.
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bouts aen den bant van binnen vast te maeken; het schijnt dat int booren den bant
gemist en den isere bout met gewelt doorgeslagen, waerdoor het werck is gescheurt,
1)
2)
en hebben ende [in de?] knies sijnde en deselve met geen mos aengebrocht en
doen de knies hier affgenomen waren, sach men den lichten dach daerdoor en
soude het schip, in zee gecomen hebbende, met geen pompen boven te houden
sijn geweest, en is nu van alles weder versien, welcken rekeninge f 1600 [bedraecht,]
daervan oock copia aen Syne Genade d'heer Fleming alsmede de heer Resident
hebbe gesonden.
In alle dese struyckelinge heeft hem oock geopenbaert hoe trouloos dat den
capeteyn Cornelis van Vliet hem heeft gedragen in dienst van de Croon, de rekeninge
veel bedraegende en dit werck soo struyckelende gaende en [het] volck hun
verclaerende datse met het schip noch met den capeteyn niet vaeren wilden, stelden
3)
voor de quade ordre van regeringe, die hy had, willende naer de ordre geen
officieren noch scheepsraet kennen, maer in alles met sijn hooft doorgaen;
verthoonde aen d'heer Resident dat veel victaille, die in de rekeninge gebracht was,
niet int schip was gecomen; en alsoo ons docht, dat het een saeck was van quaede
consequentie, hebbe naeu examinatie van alles gedaen en bevonden dat hy 2
tonnen boter van 78 gld. ieder ton een reeckeninge met de quitancie onderteeckent,
4)
dat deselve niet int schip waeren gecomen ; desgelijckx oock 2 tonnen

1)
2)
3)
4)

De zin schijnt hier bedorven.
Gedroogd mos wordt gebruikt tot het stoppen der naden aan de buitenhuid van een een schip.
Versta: het scheepsvolk stelde voor enz. en vertoonde aan enz.
De zin loopt, zooals meermalen in deze brieven het geval is, niet rond, maar de bedoeling is
duidelijk nl. dat de kapitein valschelijk twee ton boter in rekening had gebracht.
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harinck; brengende oock in rekeninge 38 tonnen bier tot Medenblick betaelt te
hebben en int schip waren maer 31 tonnen gecomen, alsmede 100 roggebrooden;
diversche andere dingen meer, oock andere perseelen de luyden hooger laeten
stellen en soo quiteeren; dat hy eenich touwerck tot Gottenburch had vercocht; dat
hy tot Gottenburch weynich naer 't schip omsach, maer continueel in de herberg
was, dat uut de lengte ofte breete gevonden most worden en daerdoor den tijt van
den somer soo schandelycken liet doorgaen, waerdoor het schip alle dese rampen
zijn overcomen, en wie weet wat hy meer voor diefstucken gedaen heeft; heeft
d'heer Resident goetgevonden hem vant schip af te setten en heeft in de plaets
aengenomen eenen Pouwels Jans, die naer der informatie, die wy der af hebben
connen nemen dat een bequaem persoon is; de stuyrman ende andere offecieren
hebben als geseyt met het schip niet willen varen, waerdoor weder andere hebbe
moete aennemen en weder 2 maenden gagie op de hant geven. Ondertusschen
dat het schip hier lach, is op den 6 deses dien groote storm geweest, waerdoor veel
schepen sijn vergaen, andere groote schade geleden en by soo verre het schip in
Texel was geweest, soude almede peryckel hebben geloopen. Het schip weder
veerdich sijnde, naerdat ick het door 2 meestertimmerluyden en 3 à 4 oude schippers
hadde laten visiteren, die het oordeelde goet en bequaem te wesen om een verde
reys te doen, om ons te dienen tegen het volck, die niet mede willen vaeren, die
evenwel hun maentgelden pretenderen en my dieswegen in recht roepen.
Dit schip weder gereet sijnde ende de rekeninge geslooten, hebben het schip
laeten seylen naer Texel, maer alsoot exterordinaris leech water was en geen negen
voet op Pampus [stond] en geen water zedert
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den lesten storm quam en heeft sulcke leech water gemaeckt dat by Catwijck, alwaer
den Rijn in zee plach te loopen en de Romeynen aldaer den tol ontfingen [en] een
sterck casteel hadde, genoempt het huys te Britten, welcke fondamenten in veertich
jaeren niet gesien sijn, hebben sich nu ontdect en bloot gelegen en honderden
menschen derwaerts gereyst om te sien, waerdoor het schip neffens andere meer
over Pampus, sijnde een droochte ontrent 1½ mijl van hier gelegen, niet conde
geraecken, wat moeyten en costen daer oock om gedaen wierde, en conde met
lossen sooverre niet gebracht worden om over te geraecken, en den wint uut het
oosten waeyende en hem tot vriese stellende, om 't schip te salveren voor den
ijsganck, hebbent weder hier voor de stadt laeten brengen, alwaer het noch leyt,
sijnde de heele vloot, over de 300 schepen, die naer de West wilden, uut Texel zeyl
gegaen en moeten met gedult verwachten naer open water en dat Godt de Heere
goede wint gelieve te geven.
Den participanten, als vooren verhaelt is, hebben van den eersten aen hierin niet
willen verstaen, susteneerende dat het schip de Croon en niet haer aenginck. Ick,
als medeparticipant zijnde, maer daer beneffens in dienst van de Croon, hebben
wel alle middelen van inductiën gebruyckt, terwylen d'heer Resident de helft wilde
betaelen, dat ick mede, sooveel mijn aenginck, mede provisioneel wilde verschieten,
niet twijffelende ofte de Croon soude het betalen, gelijck de heer Resident oock
beloofde tselve aen de hoochlofflycke regeringe te remonstreeren, dat niet alleen
de participanten van hier, maer oock de Heeren participanten in Sweden daervan
ontslagen worden, en hebben de participanten van hier deswegen een remonstrantie
aen d'heer Resident overgelevert, maer hebbe hun niet verder connen brengen
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als dat uut de leste pelteryen het cargesoen soude werden betaelt, sonder dat sy
anders ergens toe wilden verstaen, susteneerende voor de hant groote schade en
dat een cleen cargesoen sulcke oncosten niet dragen conden, en seggen, dat hun
meeninge niet anders is geweest, als op de negotie te gaen; ingevallen dat de Croon
hun populatie daer wilde brengen, dat sulcx buyten hun is; maer ick, daer beneffens
sijnde in de dienst van de Croon Sweden, hebbe wat verder moeten insien om de
reputatie van deselve te bewaren, om hier niet ten thoon gestelt te worden dats een
dingen begosten en hun wapenen in America geplant hadden, een fort gemaeckt
t

en den naem gegeven naer Haer M Christina en het lant Nieu-Sweden genaempt
hebben, mijn geëvertueert te doen meer als mijn vermogen wel is, om het werck
1)
met reputation te doen en alles provisioneel te verschieten wat uyt het procidedo
vant velwerck niet heeft connen strecken, met vertrouwen dat de hoochlofflycke
regeringe, mynen goede yver siende om de reputatie derselver te bewaeren, my
tselve door de heer Resident laten remborsseeren, die oock aengenomen heeft
cie

cie

dieswegen aen U Ex en de hoochlofflycke regeringe te verthoonen, U Ex gans
gedienstich versoeckende naer sijn hooge wijsheyt de saecke by andere heeren
van de hoochlofflycke regeringe soo te beleyden, dat ick ge[de]-chargeert mach
worden. Ick en sal niet manckeren met alle goede getrouwe diensten tselve te
cie

verdienen en U Ex sal bevinden, indien mijn advisen en aenleydinge in acht
genomen worden tot augmentatie van de zeevaert, dat wat groots tot vermeerdering
vant rijck van Sweden daeruut sal comen; doch alle begintselen vallen dicwils swaer
en succedeeren niet

1)

De opbrengst.
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ten besten; als met dit werck van den ongeluckigen Calmer-Sleutel, dat ick al veel
toeschryve den trouloose capeteyn Van Vliet, die, soo hy seyt, thien jaeren in dienst
van de Croon is geweest, en heeft hy hem aldaer soo ontrouwelijck gedragen, gelijck
het gebleecken heeft dat hy hier gedaen heeft, soo heeft hy de Croon veel ontstolen;
ende de hoochlofflycke regeringe moeten daer sonderling acht op nemen datse van
trou volck gedient worden, daerse in tijt van noot op mogen staen, en derhalven
trachten haer eygen natie op te queecken om in de zeevaert naer verre quartieren
geoefent te worden.
Ick hebbe int beginsel van dit werck selver participatie daerin genomen en siende
wat groots daervan soude comen en alsoo ick bewinthebber was van de
Westindische Compagnie en my [mijn participatie] naermaels geimputeert ende ten
quaetsten geduyt mochte worden, hebbe participatie genomen met hun kennisse,
daervan my acte doenmaels tot mijn ontlastinge is gegeven, tenderende meest,
alsoo Minuit in dienst van de Compagnie als directeur in Nieu-Nederlant is geweest,
dat sy vreesde dat hy hem daer soude nederslaen, om de saecken te beleyden dat
hy buyten hun limiten van Nieu-Nederlant soude blyven, om naermaels geen questie
met Sweden te crygen, gelijck hy oock gedaen heeft, vaerende de Zuytriviere in en
heeft hem nedergestelt Suytwaerts tusschen de Engelschen en Nieu-Nederlant,
noemende hetselve lant Nieu-Sweden.
Ick hebbe deen en dander wat wijtloopich willen aanroeren, gelijck het heele jaer
cie

door aen Syne Genade d'heer Overstatholter Fleming schryve, opdat U Ex
kennisse hebben mach van mijn doen en wat avisen dat ick geve, daerdoor de
zeevaert van tijt tot tijt soude toenemen. Daer sijn veel treftige saecke in Westindiën
en Aphrica te doen, in ge-

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

189
vallen het tot een handelinge van vrede met Sweden geraecken, daermede veel
schepen wercks gegeven soude connen worden, daervan tot sijnder tijt breeder
oopeninge sal doen, alsoo ick gaeren alle mijn industrie int werck soude leggen om
mijn dienst wel en met goede vruchten te becleeden, hopende en vertrouwende dat
cie

U Ex mijn prolijckx schryven ten besten sal duyden, als geschiedende uut eenen
goeden iver, en dien tijt nemen dat mijn brief gelesen mach worden, wel wetende
cie

dat U Ex genoech en al te veel met swaere gewichtige besoignes, het rijck
aengaende, geoccupeert sijt; evenwel de sinnen eenigen veranderinge garen hebben,
om die watt te vermaecken; baert eenichsins lust tot het lesen van andere dingen.
cie

Ick sal den Almogenden bidden U Ex te begaven met den geest der wijsheyt om
sijn hooch swaerwichtich ampt tot welvaeren van sijn vaderlant te becleeden, en
sal altijt sijn en blyven’ enz.
o

Bijlage bij N . 36.
Ter toelichting van hetgeen in den voorgaanden brief op blz. 173-174 wordt
medegedeeld over de onderhandelingen van Nederlandsche kolonisten met de
Zweedsche regeering over een vestiging in Nieuw-Zweden, mogen de volgende
stukken dienen, die ik in het R.A. te Stockholm aantrof in een portefeuille, getiteld:
‘Handel och Sjöfart. Kolonier. Nya Sverige I’. De ‘Memorie’ en het ‘Gegen-bedencken’
zijn niet gedateerd; zij moeten dagteekenen van het einde van 1639 of het begin
van 1640.
1)

Memorie van de Heer Hoochcamer om den Heer Resident Spierinck te verthoonen.
‘Dat indien de plaets van de participanten thien

1)

Daar uit het hierna volgende ‘Gegen-bedencken’ blijkt, dat Hendrik Hooghkamer,
hoofdparticipant der Westindische Compagnie, te Amsterdam woonde, is het waarschijnlijk
dezelfde Hendrik Hooghkamer, die in 1625 genoemd wordt als zijdehandelaar in de
Warmoesstraat, en in 1637 benoemd werd tot equipagemeester der Admiraliteit te Amsterdam:
Elias I blz. 323. Zijn vader Jacob Pietersz. Hooghkamer was een der eerste bewindhebbers
der West-Indische Compagnie: zie de lijst van bewindhebbers voor in De Laet. - Hendrik
Hooghkamer was niet de vertegen woordiger van de Utrechtsche kolonisten, die zich in
Nieuw-Zweden wilden vestigen, maar van de Nederlandsche kapitalisten, die als ‘patronen’
der kolonie zouden optreden. Odhner t.a.p. blz. 216 schrijft: ‘Hufvudmännen för denna
kolonisation voro några inflytelserika medlemmar af Vestindiska kompaniet, förmodligen
hörande till det missnöjda partiet inom detta kompani’.
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mylen aen de Noordzyde van de Suytrivier genomen moet werden, daeraen in
1)
sulcke gevalle altijts het Fort van de West-Indische Compagnie int op- ende
2)
affvaeren van de voorschreven riviere sal moeten passeeren .
Waerdoor veel ongelegentheden ende onheylen sullen connen worden
veroorsaeckt, te meer dewyle de persoonen, die derwaerts gaen sullen, van de
Neederlandsche natie sijn, daerover de West-Indische Compagnie sullen meynen
meerder gesach te hebben.
Behalven dat de West-Indische Compagnie lichtelijck een fort aen de ander syde
3)
van de riviere te sluyten ende daerdoor haer van de bovenste quartieren meester
te maecken.
Dat mede [de] distantie te groot is, om in val van noot den anderen te comen
assisteren.

1)
2)

3)

Nl. het fort Nassan.
Vermoedelijk heeft de copiist (want de ‘Memorie’ is geen origineel, maar een voor Spiering
vervaardigd afschrift) allerlei fouten gemaakt; de bedoeling van dezen zin is: wanneer de
kolonisten zich op de aangeduide plaats vestigen, zullen zij altijd het fort van de Westindische
Compagnie moeten passeeren.
‘Te sluiten’ geeft geen zin; de bedoeling is natuurlijk, dat de Westindische Compagnie
gemakkelijk een fort kan bouwen aan de overzijde van fort Nassau en aldus de rivier kan
afsluiten.
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Alsmeede dat d'Engelschen, die men seeckerlijck verstaet derwaerts eenige
scheepen metten eersten te sullen senden, tusschen beyden souden connen comen
1)
2)
om het fort Christina ende de boverste van den anderen te separeren.
Dit alles over te willen schryven in de beste forme ende antwoordt daerop te
bevorderen, ende dat men opt goet vertrouwen, dat daerop naerder gelet sal werden,
by provisie een schip aff sal senden.
Voorts dat de voorschreven Heer Resident met brieven gelieven te seconderen
3)
tgeene Joost van den Boogaerdt aen de secretaris Beyer geschreven heeft, om
den naem van den heer van der Horst te veranderen in den naem van Hendrick
4)
Hoochcamer, alsoo den voorschreven Heer van Neederhoorst hem de voorschreven
saecke ontslaegen heefft om ver-

1)
2)

3)

4)

Hier zal zijn uitgevallen: te veroveren, of iets dergelijks.
Met ‘de boverste’ worden de Nederlandsche kolonisten bedoeld, die zich in Nieuw-Zweden
zouden vestigen aan een punt van de Zuidrivier, meer stroomopwaarts gelegen dan de
Zweedsche vestiging.
Deze Joost van den Boogaerdt werd de leider der Nederlandsche kolonie in Nieuw-Zweden
en kreeg ook een aanstelling als Zweedsch agent aldaar: zie Odhner t.a.p. blz. 217; misschien
was hij het ook, die naar Zweden gezonden was (zie hiervóór, blz. 173-174) om daar met de
regeering te onderhandelen.
Met ‘den heer van der Horst’ of ‘den heer van Neederhoorst’ zal bedoeld zijn Gerard of Godard
van Reede, Heer van Nederhorst enz., den aanzienlijken Utrechtschen edelman, die o.a. zijn
gewest vertegenwoordigde ter Generaliteit en een der gezanten op de vredehandeling te
Munster was. Hij schijnt (zie ook hiervóór, blz. 174) zich eerst geinteresseerd te hebben voor
de Utrechtsche boeren, die naar Noord-Amerika wilden gaan; vermoedelijk woonden deze
in de aan hem toebehoorende heerlijkheden. - De ‘verandering van naam’, waarvan in den
tekst sprake is, zal wel slaan op het door de Zweedsche regeering te verleenen octrooi voor
de kolonie. Dit octrooi zou eerst gesteld worden op naam van Van Reede van Nederhorst,
maar werd later overgebracht op Hendrik Hooghkamer en consorten: zie Odhner t.a.p. blz.
217.
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scheyde goede reedenen, sijnde sijn naem by abuys en sonder last gebruyckt, maer
dat evenwel het werck synen volcomen voortganck soude hebben.
Dat Blommart geen copy gegeven worden, daer de naem van den heer Van der
Horst in staet.’

1)

Gegen-bedencken auff eingebrachtes Memorial herren Henrich
Hogcamers, hauptparticipanten der Westindischen Compagney in
Amsterdam.
‘Hab ich rathsam zu sein geacht, das weil sie wegen 10-meiliger Ablage von der
Fort Christina ihre Einfart der Hollendschen Fort gegenüber hetten und die allezeit
pasziren musten, dasz Fürweisern und seinen Mit-consorten mit dem allerersten
tt

wegen alles besorglichen Eindranges zu weiterem Bescheide von J.K. M künne
erlaubet werden ein klein Fortalitium auff zu werffen zwischen der Fort Christina
und ihrer Colonie, dasselbe mit etzlichen Mannen zu besetzen; es halte dan Ihr
tt

Kön. May solches besetzt, oder sie praesentiren sich selbsten an solches zu
unterhalten, damit sie desto mehr vor alle Gewalt in Nothfall zu weiterer Assistenz
gesichert sein möchten, und solches umb so viel mehr, damit nicht, wie sie
befürchten, bei Verseumung solches Baues, der Engellender oder Hollender alda
ihren Fus setzen undt sich selbst zu Guth eine solche Schantze bauen undt diese
unsere vorhabende Colonie von der gröszeren Fort Christina separiren, dergestalt
beides der Cron und ihnen zu mehrerm Uffnehmen ihrer Colonie diese weitere
Abgelegenheit der 10 Meilen nicht schedlich, sondern nützlich sein könne.

1)

Dit ‘Gegen-bedencken’ moet door Spiering zijn opgesteld.
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Wasz sie letzterens wegen Verenderung des Nahmens im Privilegio gedacht, meine
ich das ihnen darin wohl könne gewilfäret werden, zumahl der Hoghcammer ein
Hauptparticipant bey der West-Indischen Compagnie [ist], von dem allezeit zu
erfahren stünde, wie es mit einen und anderen Dingen der Oerter beschaffen; doch
das er die Gegen-obligation in Nahmen seiner und seiner Mit-participanten
unterschreibe, mir auch unter seiner Handt eine Special-Rolle der Nahmen seiner
Mit-interessirten herauskehre.’

o

1)

N . 37. Amsterdam, 15 Juni 1641 .
De hulpvloot der Republiek voor Portugal, de vloot, die Portugal hier te lande gehuurd
heeft, en de hulpvloot van Frankrijk voor Portugal zullen weldra gereed zijn.
Beschouwingen over de zilvervloot.
2)

De vloot, die deze Republiek tot assistentie van Portugal uitrust , benevens de vloot,
die de Ambassadeur van Portugal daarbij heeft laten huren, zijn bijna gereed en
zullen in elk geval deze maand gereed zijn; het volk wordt gemonsterd; de
Ambassadeur van Portugal zal zelf met de vloot vertrekken. - ‘De brieven van Paris
melden, dat de vloot, die den Coninck van Vranckrijck tot assistentie van Portegael
doet, oock int eynde van dese maent veerdich sal wesen; indiense vroech op de
cust van Spaniën mogen comen, eer de silvervloot binnencompt, soo soude het
voor Spaniën slecht staen. Ick hebbe

1)

Van dezen brief is slechts een fragment bewaard, nl. de laatste bladzijde. - Tusschen N . 36

2)

en N . 37 ligt weder een groote tijdruimte, bijna anderhalf jaar.
Vgl. Wagenaar, Vaderl. Historie XI blz. 312, 313 en Aitzema II blz. 753 vlg.

o

o
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vreemt bedencken wegen de silvervloot, alsoo die ten deelen bestaet in Spaense
ende Portugeesche gallioenen, oock meest het varent volck, die op de Spaense
schepen sijn, meestal Portugeesen, maer de soldaten sijn Spangjiaerden, en Spaniën
en Portegael sullen beyde gedispacheert hebben en zullen maelcanderen niet
vertrouwen om in zee te gaen. Indien men in corten niet en hoort, dat die binnen is,
soo salt wel op den herbst worden, eer die compt, voornementlycken de vloot van
Nova-Spaniën; soo mocht er in Brabant en Vlaenderen wel een muytenatie comen
1)
en de Catelonise en Portugeesche locht mocht wel derwaerts overvliegen, soodat
men dit jaer vreemde dingen sal hooren’. - Voor wat in Duitschland en andere
2)
kwartieren passeert, refereert hij zich aan de inliggende couranten .

o

N . 38. Amsterdam, 22 Juni 1641.
Berichten over binnengekomen schepen. Nouvelles uit Brazilië. Berichten over de
zilvervloot. In Spanje wordt een vloot uitgerust om de zilvervloot behouden binnen
te brengen. De bemanning der zilvervloot bestaat meerendeels uit Portugeezen;
de opstand van Portugal zal het uitzeilen van de zilvervloot misschien vertragen.
3)

Op 5 dezer het laatst geschreven. Sedert weinig nieuws. - Schip uit Oostindië
binnengekomen; de cargo gaat hierbij. - Voor de West-Indische Com-

1)
2)
3)

Catalonië en Portugal waren beide in opstand tegen Spanje.
Deze liggen er niet meer bij.
De vorige was van 15 Juni; of in den datum van dien brief is dus een vergissing ingeslopen,
of Blommaert verschrijft zich hier.
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pagnie zijn 12 schepen uit Brazilië gearriveerd, met tusschen 6 en 7000 kisten
suiker. - Nouvelles over de gebeurtenissen in Brazilië. In Brazilië is o.a. aangekomen
een schip met 211 zwarten van de kust van Guinea, die verkocht zijn voor f 95.500.
‘Wy hebben hier brieven van St. Lucas in dato 30 April, melden dat 6 dagen
tevoren een berck gecomen was, in 56 dagen van de Havana geseylt, met advis
dat de vloot van Terra-firme daer was gecomen en dat 8 gallioenen tot Cartegena
waren gebleven om het silver in te nemen, dat van Peru soude comen, en dat advis
hadden dat de vloot van Lima, seylende naer Panama, door grooten storm weder
terugge hadde moeten keeren; dat op die vloot, die in de Havana was gearriveert,
geregistreert quam 4½ millioenen, de helft voor den Coninck; datse de vloot van
Nova-Spaniën daer waren verwachtende om samen naer Spaniën te comen; dat
in de vloot van Nova-Spania 5000 cassen indigo quam en veel conchenille; dat die
vloot seer rijck soude sijn; datse de vloot in Spaniën waren verwachtende tegens
ultimo Junii; dat in Cadis een vloot toegerust wierde en datse noch eenige schepen
van Biscayen en Napels waeren verwachtende om de silvervloot te gemoet te seylen
en in Spaniën in salvo te brengen; maer alsoo de advisen uut de Havana geen
mentie en maken datse tydinge hadden van de revolte in Portegael, dat naderhant
gecregen sullen hebben, soo geeft my bedencken, alsoo der mede Portugesche
gallioenen onder sijn en het zeevaerent volck op de Spaense gallioenen sijn meestal
Portugesen, soodat het al bedenckelijck is, alse de tydinge sullen crygen, dat het
eenige alteratie sal maecken en misschien ten minsten retardement geven, dat de
vloot langer sal tarderen en alsoo de Francen en de vloot van dese landen op de
cust van Spaniën wesen.’ - Hierbij
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het placcaat van Haar Hoog Mog. over den vrede met Portugal; tevens hierbij de
1)
couranten .

1)

Noch de couranten, noch het placcaat liggen er meer bij; met het placcaat van Haar Hoog
Mog. over den vrede met Portugal wordt bedoeld het placcaat van 13 Juni 1641, gedrukt in
Groot Placaet-Boeck I fol. 127.
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II.
Brieven van Louis de Geer, 1618-1652.
De brieven van Louis de Geer, welke hierna worden uitgegeven, berusten - met
een straks te noemen uitzondering - alle in het Rijksarchief te Stockholm. Toen ik
in den zomer van 1900 daar vertoefde, heb ik eenige brieven van Louis de Geer
aan Axel Oxenstierna geëxcerpeerd; deze excerpten zijn gedrukt in mijn Verslag
van Skandinavische archivalia, blz. 72-77. Reeds destijds was het mijn voornemen
om te gelegener tijd al deze brieven in hun geheel uit te geven en daaraan dan toe
te voegen de brieven van De Geer aan allerlei Zweedsche
hoogwaardigheidsbekleeders, die in verschillende andere briefverzamelingen van
het Stockholmsche archief bewaard worden.
Toen ik in het najaar van 1906 weder te Stockholm kwam, bleek mij, dat van
Zweedsche zijde reeds gedeeltelijk was gedaan, wat ik zelf had willen doen. De
brieven van Louis de Geer aan Axel Oxenstierna waren nl. kort tevoren gepubliceerd
in het elfde deel (blz. 655-680) der tweede serie van de groote publicatie, die sinds
jaren door de Kongl. Vitterhets-Historie- och Antiquitets-Akademie in het licht wordt
gegeven, nl. ‘Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och Brevvexling.’
Desniettemin heb ik niet afgezien van mijn voornemen om alle brieven van Louis
de Geer, die ik
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in de verschillende briefverzamelingen van het Rijksarchief te Stockholm kon machtig
worden, uit te geven. Het aantal brieven van hem aan andere personen dan den
Rijkskanselier overtreft ook verre het aantal zijner brieven aan Axel Oxenstierna;
van de 84 brieven, die ik bijeen heb gebracht, zijn er slechts 33 geadresseerd aan
Axel Oxenstierna; van de 51 overblijvende zijn er 17 gericht aan den Paltsgraaf
Johan Kasimir, den zwager van Gustaaf Adolf, of diens secretaris, 13 aan den zoon
van den Paltsgraaf, Karel Gustaaf (den lateren Koning Karel X Gustaaf) en de
overige aan verschillende Zweedsche staatslieden, als Johan Axelsson Oxenstierna
en zijne medegezanten op de vredehandeling te Osnabrück, Magnus Gabriël de la
Gardie, Jacob de la Gardie e.a.
Ik besloot tevens de reeds gedrukte brieven van Louis de Geer aan Axel
Oxenstierna ook in mijn uitgave op te nemen. De overweging, die mij daartoe leidde,
was deze, dat de serie deelen van ‘Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och
Brevvexling’ in geen enkele openbare bibliotheek van Nederland in haar geheel
1)
aanwezig was . Bovendien achtte ik het gewenscht deze in de eerste plaats voor
Nederlandsche historici bestemde uitgave van Louis de Geer's brieven zoo volledig
mogelijk te maken. De commissie, die in Zweden belast is met de leiding der
publicatie van Oxenstierna's Skrifter och Brevvexling deelde mij, bij monde van haar
medelid, den heer E. Hildebrand, rijksarchivaris te Stockholm, mede, dat zij er
geenerlei bezwaar tegen had, dat de reeds gedrukte brieven van Louis de Geer
aan Axel Oxen-

1)

Zoo was het, toen ik deze uitgave voorbereidde; op 't oogenblik is de serie in haar geheel
althans aanwezig in de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage en in de Universiteits-Bibliotheek
te Utrecht.
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stierna ook in mijne uitgave werden opgenomen, en het bestuur van het Historisch
Genootschap te Utrecht hochtte eveneens zijn goedkeuring daaraan.
Toch heb ik de brieven van Louis de Geer aan Axel Oxenstierna niet eenvoudig
afgedrukt naar de Zweedsche publicatie. Ik heb in de eerste plaats den tekst daarvan
met de origineelen vergeleken en enkele kleine fouten, die in den druk waren
ingeslopen, kunnen herstellen; maar vervolgens heb ik ook sommige brieven, die
in de Zweedsche publicatie als minder belangrijk waren weggelaten of waarvan de
aanwezigheid slechts in een noot was vermeld, in mijne uitgave ingelascht: de
Zweedsche publicatie bevat dan ook slechts 21 brieven, de mijne 33. Verder heb
ik de brieven geannoteerd.
De archivaris Sondén heeft mij zeer aan zich verplicht door mij bij te staan in mijn
onderzoek in de verschillende verzamelingen, waar eenige kans bestond brieven
van Louis de Geer aan te treffen. Hij zelf heeft met dat doel het Falckenberch-archief
voor mij doorzocht, maar trof daar geen enkelen brief van Louis de Geer aan; hij
bracht mij den eenigen brief van De Geer, die in de la-Gardiëska-Saml. te Stockholm
bewaard is; hij stelde voorts te mijner beschikking de ms. ‘Förteckning’ van de
‘Enskilda (particuliere) arkivaliska Samlingar i Riksarkivet,’ opdat ik zou kunnen
nagaan in welke collecties mijn onderzoek eenige kans van slagen zou hebben.
Achter elken der door mij uitgegeven brieven is vermeld, aan welke collectie van
het Rijks-archief te Stockholm hij is ontleend.
In zijn Verslag aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland heeft Dr.
Uhlenbeck twee brieven van Louis de Geer aan Jacob de la Gardie, welke in de
Universiteitsbibliotheek te Dorpat bewaard worden, afgedrukt; ook deze heb ik in
mijne

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

200
uitgave ingelascht, daar zij de belangrijke serie brieven van De Geer uit 1644
completeeren.
Eenige brieven van zonen van Louis de Geer, nl. van Laurens en Emanuel de
Geer, aan Karel Gustaaf en aan Johan Axelsson Oxenstierna, die ik bij mijn
onderzoek vond, heb ik in deze uitgave opgenomen, daar zij aansluiten aan andere
brieven, die daarin voorkomen.
De persoonlijkheid van Louis de Geer is natuurlijk aan Nederlandsche historici
overbekend; zijne biographiëen, opgesteld door zijn nazaat J.L.W. de Geer en door
Pierre de Witt zijn in ieders handen; in mijn proefschrift ‘De sleutels van de Sont’
heb ik uitvoerig gehandeld over de uitrusting door Louis de Geer van de voor Zweden
bestemde hulpvloot in 1644 en in het algemeen over zijn aandeel aan de
de

gebeurtenissen van dien tijd; het Jaarboek van den Nederlandschen adel, 5
Jaargang, 1893 bevat een uitvoerige en belangrijke genealogie van het geslacht
De Geer; eindelijk heeft de heer Johan E. Elias in Bijdragen en Mededeelingen XXIV
blz. 356 vlg. verschillende belangrijke gegevens medegedeeld voor de kennis van
De Geer's industrieele ondernemingen in Zweden.
De omstandigheid, dat een mijner leerlingen zich ertoe aangetrokken heeft
gevoeld, het leven van Louis de Geer tot het onderwerp van een academisch
proefschrift te maken, weerhoudt mij er van, in deze inleiding het nieuwe materiaal
te verwerken, dat de hier uitgegeven brieven voor De Geer's werkzaamheid als
industrieel, bankier en koopman bevatten. Ik zal mij er daarom toe bepalen bij de
brieven zelve de aanteekeningen te plaatsen, die tot juist begrip van den tekst
onmisbaar zijn.
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o

N . 1. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Amsterdam, 29 Juli 1618.
Over de levering van wijn.
‘Welgebooren, gestrenger Heer,
1)

Mijn heere, den heer Ambassadeur van Dijck heefft my rapport gedaen neffens
2)
mijn swager Steffen Gerards tsyner thuyscomste, als dat ick mijn Heere syne
provisie van wynen van hier soude willen versorgen; sulx met dese gelegentheyt
niet en hebbe willen naerlaten, doch geschiet à la volée, alsoo geen memorie noch
instructie en hebbe van de qualiteyt noch quantiteyt. Oversulx sende 1 stuck van 3
aemen Rijnsche deelwijn, 1 stuck van 2 aemen ende noch 1 aem Mentser deelwijn,
1 stuck off halve boot Syreesche seck ende 2 oxooffden rooden Oorleanse wijn,
tesamen gemerct als in margine. Soo iets meer is, dat mijn Heere begeert, gelievet
te commanderen, als sijnde,
Mijn heere,
Uwer Ed. dienstwilligen dienaer,
3)

Louys de Geer .’
en

Amsterdam, den 29

Julij 1618.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

1)
2)
3)

Jacob van Dijck, sinds 1614 ordinaris of resideerend ambassadeur van Zweden in Nederland.
Etienne Gérard was een broeder van Adrienne Gérard, de vrouw van Louis de Geer: zie
Jaarboek van den Nederl. adel V, blz. 196, 212.
De Geer spelt altijd: ‘DGeer’; ik volg de gewone schrijfwijze.
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N 2. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Amsterdam, 25 Juni 1621.
Over de levering van wapenen, schoppen en spaden, en over het aanschaffen van
23 schepen ten behoeve van Zweden.
‘Wollgeborner, edler, gestrenger, grossgünstiger Herr, deroselben seyen meine
ten

geflissene dienst jederzeit bestes vermügens zuvor. E. Wollgeb. schreiben vom 3
Martii ist mir woll [angekommen] worden, darauss ich zuvorderst mit verwunderung
vernohmen, dass E. Wollgeb. meine schreiben nicht seyen behändiget worden.
Wegen deren einhaldt thue ich mich uff zeiger dieses, Steffan Gerhardts und
1)
Bartholomoei Gruwels , so bede meine schwäger, ihre relation (welche E. Wolb.
mündlichen von ihnen zu empfahen) referiren. Dieweill auch ich hiebevor wegen
2)
der zahlung dem Monier weitleufftig geschrieben, nunmehr aber auss Ihrer Kön.
ts

May . gnedigsten schreiben vernehmen thue, dasz die sachen so hoch uffgenohmen
werden wollen, dahero ich obgedachte meine schwäger dahin abzuferttigen für guet
erachtet, alss will ich mich dessfals ebenmessig zu deren mündlichen bericht referirt
haben.
3)
Wass die waffen belangt, dieweill ich schon zuvor grosse partiten bede vor diese
länder und vor Frankreich, wie auch nicht weniger vor Deutschland

1)

2)
3)

Bartholomaeus Gruwel of Gruwels wordt niet genoemd als echtgenoot van een der zusters
van Louis de Geer in Jaarboek van den Nederlandschen adel V, blz. 202-206; hij zal dus een
zuster van de vrouw van Louis de Geer tot echtgenoote hebben gehad.
Anthonie Monier was geschut- of tuigmeester in dienst van Zweden; een tijdlang was hij ook
commandant van Stralsund.
Lees: partiën.
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angenohmen, kann ich darinnen nicht thuen, wass ich sonst gerne zu ihrer Kön.
ts

May . dienst gewölt, desto mehr, sintemahll wegen des grossen abgangs die waffen
dieser örtter etzliche 1/3, auch etzliche die 1/2 im preise gestiegen, dass ich also
1)
die begerte partiten nicht allein nicht annehmen können, sondern auch in diesen
ts

hohen preisen biss uff fernern Ihrer May . gnedigsten befelch nicht tretten noch
mich einlassen dürffen. Die schoppen undt spaden betreffend, dieweill der herren
Staten magasin deren gantz und gahr ledig, und Ihre Hohe Müg. vor 12 tausent
stückh das gantze land, so in aller eyll fertig sein müessen, und darahn tag und
nacht gearbeitet wirdt, zu machen anverdingt, hab ich solches nicht so bald
t

verschaffen konnen; da aber Ihre Kön. May . hernacher noch damit gedienet, will
deroselben gnedigsten befelchs ich underthenigst gewerttig sein.
ts

Ferner Ihrer May . erstes ahn mich gethanes gnedigste schreiben, datiret 6
t

Septembris 1620, inn welchem Ihre May . gegen aussgang des negst darahn
gefolgten monats Octobris von mir bescheidt begeren thet, belangend, solches hat
auss den uhrsachen, dass mir selbiges schreiben erst ultimo Novembris eingelieffert
worden, nicht geschehen konnen, thue mich dannoch wegen fernerer antwortt daruff
gleichsfalls zu obgedachter meiner schwäger mündlicher relation referiren. Wass
t

aber Ihrer May . ander sub dato 16 Aprilis negsthinn gnedigstes schreiben und
befelch betrifft, deme zufolge habe ich alssbaldt biss 23 guete schiffe ahn Anders
ts

2)

Svenson Ihrer May . Commissarium zu Helschinör verschrieben .

1)
2)

Lees: partiën.
In de Zweedsche uitgave dezer brieven (daarmede wordt hier en in het vervolg dus bedoeld:
Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling, Senare Afdelningen, Elfte Bandet)
wordt op blz. 656 aangeteekend, dat in de Tyska Riksregistratur (R.A. te Stockholm) een brief
gevonden wordt van Gustaaf Adolf aan Louis de Geer, d.d. 15 April 1621, over het aanschaffen
van 20 schepen. - Ook in 1624 liet Gustaaf Adolf in Nederland schepen koopen; in Mei 1624
verzocht de Zweedsche tuigmeester Anthonie Monier aan de Raden ter Admiraliteit een
oorlogsschip tot convooi van 8 of 9 schepen, die hij in Enkhuizen en Hoorn voor den koning
van Zweden had gekocht; de schepen waren geladen met musketten, harnassen, lonten,
ammunitie enz. en werden in 't geheim, maar met kennis en consent van de Staten, aan
Gustaaf Adolf toegevoerd: zie mijn Verslag van Skandinavische archivalia blz 242, 243.
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Schliesslich will E. Wolb. ich gantz underdienstlich gebetten haben, die geruhen
doch die guete hülffliche handt anzuhalten, dass meine schwäger bede wegen
unserer particular sachen und wegen des kupfferscontracts schleunig undt mit gueter
satisfaction expediret werden mügen, welches benebenst allen vorigen mir erzeigten
wollthaten umb E. Wolb. ich, meinem geringen vermügen nach, jederzeit bereitwillig
und geflissen befunden werden will. Hiemit E. Wolb. sampt allen denen, so
deroselben lieb und angenehm, göttlicher gnedigen obacht treulichst empfehlen.
ten

Datum Ambsterdam, den 25

Junii anno 1621.

E. Wolb. underdienstwilliger
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 3. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Amsterdam, 1 Augustus 1622.
Over een geschil met directeuren van de kopercompagnie over betaling. Over de
leverantie van wapenen en ammunitie, waarvan de betaling zal geschieden in koper.
‘Welgeboorn, edele genadige Heere. Wy hebben
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t

met leetwesen verstaen I. Kon. M . misgenugen over ons, waervan d'oorsaecke ons
onbekent sijnde, konnen ons niet verantwoorden, dan duchten of dat selvige soude
1)
mogen spruyten uut de clachten der heeren directores van de procedures, jegens
haer gehouden in de betalinge, daer wy onschuldich inne sijn, ende hebben die
2)
participanten buyten onse kennisse die saecken soo beleyt, dat wy doenmaels
jegens haer hebben moeten protesteren, welck protest tot onse deffentie verleeden
3)
jaer aen Jan Weytens overgesonden hebben, ende bidden I. Gen. ons daerin
t

t

jegens I. Kon. Ma . te excuseren ende geloven, dat wir I. Kon Ma . getrouwe dinaers
sijn. Hebben oversulx ons van d'andre participanten separeert, ende houden onse
derde part, die wy in 't contract herideren, allein, also hare procedures ons alsnoch
t

niet aen en staen; daeromme bidden I. Gen. wat voortaen I. Kon Ma . vanwegen de
contract[ant?]en vertoont sal werden, ons t'selve niet te imputeren, maer ons daervan
t

by I. Kon. Ma . te verontschuldigen.
t

Wij hebben op I. Kon. Ma . gnadich bevel met den edelen undt ernvesten heer
4)
Rutchers getracteert voor seeckere quantiteyt van wapenen ende krijchsmunition,
dal

die over 43 duysent r . werden bedragen, waervan voor deesen een schip volladen
afgesonden, hierneffens het tweede schip met alles wat wy veerdig hebben connen
becommen, undt werdt die rest met den eerste volgen. Die beta-

1)
2)
3)
4)

Nl. de directeuren van de kopercompagnie.
Dit zijn vermoedelijk personen in Holland, die tezamen met De Geer een contract met de
Zweedsche regeering hadden gesloten om van deze koper te ontvangen.
Deze naam is mij onbekend.
Johannes Rutgersius Winandius, commissaris en sinds 1623 resident van Zweden hier te
lande.
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linge ons belooft uut de 1500 schippont coper te laeten geniten, ende also wy maer
vijfhondert schippont voor ons quota daeruut hebben moeten, sijn wy bereyt die
overige cooperen naer de weerde te ontfangen of daermeede ons derde in 't contract
t

te annulleren, dat op het aenstaende jaer niet en ontfangen; ende I. Kon. Ma . mach
dal.

staet op ons maecken van veertich duysent r

t

, die wy op I. Kon. Ma . gnadich
t

bevel uut deese partie willen erleggen in baer gelt ofte waren, na Ihr. Kon. May .
gnadich bevel, ende daervoor het aenstaende voorjaer cooperen te ontfangen.
t

Sijnde altijts bereyt naer ons vermogen Ihr. Kon. May . ten dienste te weesen, ende
alsoo wegen 't contract der 1500 schippont ende andere saecken aen den edelen
ernvesten heer Rutchersius breeder geschreven hebbe, sal Ihr. Gen. door mijn
prolixe briven niet moylijck vallen, maer endigen, Godt biddende Ihre Genade in sijn
heylige bescherminge en langdurige gesontheyt te erhalden.
Amsterdam, ady primo Augusty, anno 1622.
Uwe Ed. onderdanigher dienaer,
Louys de Geer’.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

1)

N . 4. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken .
Norrköping, 10 Maart 1628.
Over een leverantie van 20 stukken geschut.
‘Monseigneur, Jay receu la lettre qu'il a plu à Vostre Altesse de menvoyer pour le
faict des 20

1)

Johan Kasimir, jongste zoon van den Paltsgraaf Johan I den Oude van Zweibrücken, geboren
20 April 1589, was in 1613 naar Zweden gegaan om daar zijn geluk te zoeken, en trouwde
21 Juni 1615 te Stockholm met Katharina, een dochter van Koning Karel IX en halfzuster van
Gustaaf Adolf Hij woonde in Zweden afwisselend te Stockholm, Linnköping, Nyköping,
Stegeborg, Bråborgshus enz., en bracht soms ook een bezoek aan zijn geboorteland. In
1630, toen Gustaaf Adolf naar Duitschland ging, droeg deze hem het bestuur van het
krijgswezen in Zweden op, waaraan in 1631 de administratie van de rijksinkomsten werd
toegevoegd; tevens vertrouwde Gustaaf Adolf aan Johan Kasimir en diens gemalin het toezicht
op de opvoeding zijner dochter Christina toe. Uit de brieven van Louis de Geer aan Johan
Kasimir uit 1628 en 1629 blijkt echter, dat de laatste reeds in dezen tijd deel aan
regeeringszaken had. - Na den dood van Gustaaf Adolf behield Johan Kasimir nog een tijd
lang op verzoek van den Rijksraad zijn regeeringsmacht, maar het wantrouwen van den
hoogen Zweedschen adel deed hem in 1633 besluiten zich uit de staatszaken terug te trekken.
Tot aan zijn dood, in 1652, bleef hij in Zweden wonen.
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pièces de canons. Ils ne sont encores prests, car faute de neiges navons sceu tyrer
té

nos provisions des bois, comme je le mande plus amplement ce jourdhuy à Sa Ma .
Jespère que dans 8 jours lon bouterat les feux pour les y jetter avecq plus grand
té

nombre que Sa Ma désyre. Cependant sy on est pressé, nous en avons à
té

1)

Niecopyn et Sa Ma les poudrat ordonner de là; autrement avancerons icy aussy
tout ce que nous poudrons. Je prie Dieu maintenir Votre Altesse en sa sainte guarde
et protection. De Nortcopyn, 10 mars 1628.
De Votre Altesse
très humble et obéissant serviteur,
2)

Louys de Geer ’.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål.)

1)
2)

Nyköping.
Het adres van bovenstaanden brief luidt: ‘Dem Durchleuchtigen, Höchgeboren Fursten und
Hernn, Hernn Johan Casemir, Palsgraven bey den Rijn, in Beyeren, zu Gulich, Cleve, Berg
Hertzoch, Graef zu Veldenz, Spanheimb, Marck en Raffensburg, Herre zu Ravenstein etc. Holmiae [te Stockholm] ou à Linceuping (Linnköping).’
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o

N 5. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Stockholm, 10 Juni 1628.
Hij kan niet naar Oxenstierna komen, wegens de zwangerschap van zijne vrouw.
‘Edele, Wolgeborn, Genadige Heer,
Uwe Ed. Gen. schryvens in dato 23 May sijn my behandiget und hebbe lange
desireert ende gewenscht Uwe Gen. mynen dienst personelijck te erbieden, twelcke
t

nu wel naer Ihro Kon. Mai . bevel geschiet weere, dan eensdeels soo hebben my
t

Ihro Kon. Ma . met andere saecken sooveel belast, ten anderen die indispositie van
mijn huysvrou, die op het uuterste swanger is ende daerenboven swack ende cranck
in vreemde landen, veroorsaeckt [dat ik] myne reyse soo haest als ick wel
wenschtede niet en kan aenvangen. Dan verhoope, met Godtlichen hulpe, soo baldt
1)
sye verlost is ende Godt de Heer haer sterckheyt verleent heefft, d'eerste occasie
waer te nemen Uwe Gen. te besoecken, bedanckende Uwe Gen. voor alle goede
aengeboden affection, wenschtede die occasie presenteerde Ihro Gen. dienst conde
doen, daerin my Ihro Gen. altijt bereyt sullen vinden. Hiermede bidde Godt Ihro Gen.
voornemen te segenen ende syne persoon jegens alle aenslagen te preserveren.
Uwe Gen. dienstwillig dienaer
Louys de Geer.’
Stockholm, 10 Junij 1628.
(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

1)

2 Juli 1628 beviel zij te Norrköping van een dochter: Jaarboek van den Nederl. adel V blz.
225 noot 2.
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N . 6. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Norrköping, 20 Juni 1628.
Geeft de redenen op, waarom hij nog niet naar Oxenstierna kan komen.
den

‘Edele wolgeborn genadige Heer Cancelaer, op 10 deses hebbe Uwe Gen.
schryvens beantwoort uut Stockholm ende die oorsaeke, waeromme soo subitelick
niet overcommen en kan, daerin verhaelt, eerstelijck de indispositie van mijn
t

1)

huysvrou, ten anderen de menichvuldige affairen door I.K. M . my alhier opgeleyt ,
als het instellen van de factorie, messingswercken, ysersnyderie ende nagelmakerie,
bleckmakerie, wandmaekerie, reperbaen etc., daer veel gebouwen ende behoefften
toe noodich sien, ende hier alle daechs tusschen 2 à 300 menschen in aerbeydt
sijn, die veel vereyschen, boven dat alle aenvangen moeylijck ende lastich sien
ende de beginselen swaerlick om wel in te stellen. In consideratie van alle het
bovenschrevene verhoope I. Gen. mijn vertoeven alhier niet en sal improberen; soo
haest my mogelick sal weesen, sal my tot die reyse bereyden, van dewelcke in dese
t

occasie wel hadde gewenscht verschoont te weesen. Doch diewiel I. Kon. M .
t

'tselvige begeert, sal mijn naer mijn vermoogen daernaer stellen I. Kon. M . te dienste
ende I. Gen. te besoecken, waernaer mijn verlangt.
Brenger deses, Pieter Carstens, gaat om partie hennep voor die reeperbaen te
coopen, ende met eenen sonderen, wat handel van hier op Pruyssen

1)

Vgl. bij het volgende: Elias in Bijdr. en Mededeel. XXIV, blz. 366 vlg.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

210
soude moogen vallen, t'sy in ysere oft copere waeren, die ick verstaen voor desen
van Luybeck plachten te trecken, ende die van Luybeck de materialen van hier eerst
mosten haelen.
Hiermede bedde Godt Uwe Gen. persoon in sijn heylige bescherminge te nemen
ende syne aenslaegen ende voornemen segenen.
Uwe Gen. dienstwilligher dienaer,
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 7. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
1)
Norrköping, 16/26 October 1628.
Over soldaten, die zich onder het werkvolk van De Geer zouden ophouden.
‘Hochgeborner Furst und Herr,
Ihr Furstl. Gen. schrybent in dato 13 stanti ist mir wol gewerden. Was aenlanget
das ich under die factorie etliche soldaten odder reytter solte aufhalten, mehr als
2)
unsere licencirte lengte [sic] einhalt ,

1)

2)

Wanneer De Geer zijne brieven zoowel in ouden als in nieuwen stijl dateert, vermeld ik beide
data; noemt hij slechts één datum, dan zal die datum in zijne uit Holland geschreven brieven
den nieuwen, in zijne uit Zweden geschreven brieven den ouden stijl aangeven.
Over het aan De Geer verleende verlof om voor den aanmaak van wapenen te beschikken
over werkvolk of boeren in 's konings dienst vgl. zijn brief aan Oxenstierna, d.d. Norrköping,
17 Juni 1637, en de hierna, onder ‘Varia betreffende Louis de Geer’, afgedrukte bekendmaking
van Gustaaf Adolf d.d. Stockholm, 27 April 1627.
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ist Ihr Furstl. Gen. meines wissens ubel onderrichtung gegeben, dan ich geinen
soldaten ohne Ihr Furstl. Gen. willen undt fryheit werde zu der arbeyt stellen. Undt
bevelend hiermid Ihr Furstl. G. in schutz des Almechtigen. Datum Noortcopin, 16/26
Octob. 1628.
Ihr Fürstl. Gen. gants dienstwilger
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål).

o

N . 8. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Norrköping, 29 Maart 1629.
Over de levering van musketten en bandelieren, en over hoorigen, die De Geer als
werklieden dienen.
‘Monseigneur,
En suitte de la lettre qu'il at pleu à Votre Altesse de me faire tenir, jay tout aussytost
r

délivré les 700 musquets et bandolières à m . le stadholder.
Ce peu de lignes sont tant seulement pour supplier Votre Altesse qu'il lui plaise
1)
m'affranchir les 4 paysants présents porteurs, Ingeval y Selfetorp , Joens y Seledael,
Oleff y Syla, Joen y Wisting, et en leur place reprendre 4 de ceux qui furent affranchis
par la faveur de Votre Altesse et Rixraden l'année précédente et ne font aucun bien
ny n'en puis tyrer aucun service, nommez Joen y Twartorp, Niels

1)

Bij dezen en de volgende namen van hoorige boeren is de eerste naam een persoonsnaam;
het Zweedsche y = uit; de daarop volgende naam is een plaatsnaam.
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Laersz y Jetnes, Lasse Person y Finspaen, Oleff y Rangetorff. Votre Altesse
mobligerat grandement, car sont paysants ayant charge de femme et denfans et
1)
lesquels me rendent service à mes...... , là où les autres sont jeunes, robustes,
vagabonds et plus propres à porter les armes; masseurant de la bienveuillance de
Votre Altesse je nuseray dautres instances, ains prieray Dieu pour la santé et
prospérité de Votre Altesse, de Madame et de toute votre honorable famille, vous
supplyant me croire
de Votre Altesse
très humble serviteur
Louys de Geer.’
Nortcopyn, 29 mars 1629.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål.)

o

N . 9. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Norrköping, 2 April 1629.
Over de levering van allerlei wapenen.
‘Ihr Fürstl. G. schryven anstont umbfangen. Was anlanget die reuyter wapenn, seint
alhier vur ein dausent man verdich und complet. Ihr F.G. kunnen bekommen soviel
deselbige behoeven ad 11 daler stuck complet. Und wofern es fusvolck auch etwas
neuttig ist, musquetten und bandoliren undt hoeden off potten, kan Ihr F.G.
bekommen. Corseletten

1)

Dit woord is onleesbaar.
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sijn aber geine verdig, wie auch geine undergewehr; den sijn tot Stockholm. Nach
1)
meine gants dienstlich erbiettung’ enz. .

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål).

o

N . 10. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Norrköping, 13 Juni 1629.
Over schepen van De Geer, waarop beslag is gelegd.
‘Entendant l'arrest des navires et que j'en ay à présent encores trois en service,
dont l'ung n'est retourné de Pruysse que passé trois et derescheff couronné [sic] et
les 2 autres encores à venir. Je crains doncq qu'on ne m'arreste encor ce navire,
2)
qui charge les planches acheptées de Votre Altesse à Suyrcoping et que je n'en
soye encores arriéré d'une année, car il a ung long voyage à faire, d'autant que je
té

l'envoye en France pour me ramener sa charge de sel à l'arrière saison. Sa Ma
m'a fort recommandé le susdit voyage à ce que j'en fisse ung essay et y envoyasse
de toutes sortes de mes ouvrages, tant de fer que de cuyvre. J'en fus encores frustré
l'année passée par le continuel service de mes navires. C'est pourquoy je supplie
Votre Altesse que cesluy-cy soit affranchi, à quoy mattendant je prie Dieu qu'il Luy
plaise maintenir Votre Altesse, Madame

1)
2)

Daar ik te Stockholm zeer snel moest werken, heb ik van vele brieven de plichtplegingen aan
het begin en het slot weggelaten.
Söderköping. - Uit dezen brief en uit volgende blijkt, dat De Geer ook handel dreef met Johan
Kasimir.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

214
la contesse, messieurs et mesdames en parfaicte santé’ etc.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål).

o

N . 11. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Norrköping, 19 Juni 1629.
Over hetzelfde onderwerp als de vorige. Over soldaten, die zich aan den krijgsdienst
onttrekken door in dienst van De Geer te gaan.
‘Jay receu la lettre par laquelle il at plu à Votre Altesse s'excuser de l'arrest de mon
vaisseau, dont je leur suis infinement obligé. Jay différé la responce à cause
qu'ausitost j'ay envoyé mon homme à Stockholm avec lettres au RycxRaeden
touschant l'affranchissement, lequel n'est encores de retour. Je reçois à l'instant
e

celle qu'il à pleu à Votre Altesse me mander du 18 , touchant les plaintes des officiers
1)
au faits des soldats qui sous ombre de la factorie se tiendroyent sous mes aisles ,
en quoy je désire estre excusé et pour cest effect je moffre de me présenter à
l'adjounement de Norsholm du 22 de ce mois, car je ne consente point en aucune
façon aux fraudes qui se pouroyent commettre de la part de mes gens au préjudice
de l'estadt, l'advencement duquel m'est ausi cher que ma vie’.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål.)

1)

Dit zal zoo moeten worden opgevat, dat Zweedsche dienstplichtigen op de factorijen van De
Geer werk zochten om vrij te ziju van krijgsdienst.
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o

N . 12. Johan le Thor, namens Louis de Geer, aan Erich Person.
Norrköping, 8 Augustus 1629.
Over de levering van wapenen.
r

1)

‘S Voocht Erich Peerson , wegen het geweer, daer UL. (volgens Ihr Furstl. Gen.
des Palsgraven brief) van meldet, dient voor antwoort, dat door het gestadig levreren
2)
und versenden van geweer naer Pruysen en den rustcammer in Stocholm hier
geen geweer voor infanterie meer in voorraet is, ende tegen de musquetten, die
hier nu dagelijx verveerdicht worden, leggen hier twee capiteynen, een Geret hey
[?] onder ob[erst] lieutenant Soop met ordonnantie van den rustmeester op 144
musquetten, bandolieren etc. und noch een ander capiteyn onder Marten
Hemmingson met ordonnantie op 288 musquetten, bandoliren en forquetten mit
220 potten. Ick sal groote moeyte hebben eer ick dese levrantie can doen, om reden
als boven, want soo haest wat gemaeckt is, wort ons strax abgehaelt. Vale.
3)
Noortcoping, 8 Augusti 1629. UL. dienstw. Johan le Thor , voor Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål.)

o

N 13. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
4)
Amsterdam, 9 October 1632.
Over wisselzaken met de gebroeders Spiering.
‘Genadige Heer Cancelaer, Uwe E. genadige

1)
2)
3)
4)

Een mij onbekend persoon, vermoedelijk een ondergeschikte van Johan Kasimir.
Tuighuis: vgl. de hierna, onder ‘Varia betreffende Louis de Geer’ medegedeelde bekendmaking
van Gustaaf Adolf, d.d. Stockholm, 27 April 1627.
Le Thor (zie blz. 38, noot 3) was in dienst van Louis de Geer.
Ten onrechte geeft de Zweedsche uitgave als datum 9/19 October.
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d

schryvens in dato 16 September is mijn nevens den wexel op 2000 r geworden,
die ter presentatie geaccepteert ende van dage die betalinge aengevangen te doen;
dandere vervallen overmorgen, sullen alsdan mede betaelt worden. Hebbe aen
1)
Isaac Spyrinx op Elbing geschreven, dat hy my partiën remitteren soude, alsoo
r

sulx met meerder avance geschiet. Ick hebbe aen S Peter Spyrinx dese F[rank]forter
misse groote partie remitt[irt], twijffele niet off werdt Ihr Genade daervan advis[ir]t
d

hebben. Ick hadde aen mynen man aldaer op 70.000 r ordre gegeven; 60.000 hadt
ick schoon van heer bestelt, ende 10.000 sol hy in mijn trecken, daervan ick morgen
advys verwachte. Soo mijn ondertusschen noch eenighe wisselb[rieven] van Ihr.
Gen. gepresenteert worden, sullen te danck betaelt werden. Off ick die
correspondentie ende credityff van Franckfort op November muteren sal, staen
mede te vernemen. Naer myne dienstige biedenisse Ihr Genade den Almogenden
in protectie bevelen.
Ihr Gen. gants dienstwilliger
Louys de Geer.
t

2)

[P.S.] Den nevengaenden aen I.K. M . is alleen advys wat hier in de coperen
d

passeert; sijn tegenwoordich op 70 r .’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

1)

2)

Isäac Spiering, een Nederlander van geboorte, ‘generallicentförvaltare’ (algemeen bestuurder
van het tolwezen) van Zweden in Pruisen. Hij was een broeder van Peter Spiering, die een
tijdlang ook bij het Zweedsche tolwezen werkzaam was en later resident van Zweden in
Nederland werd (zie hiervóór, blz. 43).
Deze brief is niet meer aanwezig.
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o

N . 14. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
1)
Amsterdam, 20 October 1632.
Over wisselzaken en den prijs van het koper.
tie

‘Genadige Heer Cancelaer, Ihr Ex brieff in dato 12 October beneffens den
wexelbrief op 6301¾ fl. sijn mijn vandage behandiget, die ick geaccepteert hebbe
ende werden ten vervallen dage te danck betaelt. Uut Pruyssen hebbe met 3 booden
r

van S Isaac Spyrinx niet vernomen. Het valt nu spaede op haer te trecken, alsoo
die brieven voor t'sluyten van de Pontcamer op sicht souden moeten weesen;
derhalven ordonnere hem te remitteren.
d

t

2)

Die coperen sijn hier op 75 r het schippont, t'welck I.K. Ma by den ingesloten
onderdanichlijck advisere. Hiermede den Almogenden in protectie bevolen, blyvende
Ihr Genaden gants dienstwilliger dienaer
Louys de Geer.’
(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 15. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
3)
Amsterdam, 18 Januari 1633.
Verzoekt om betaling van geleverde wapenen en ammunitie. Over de daling van
den prijs van het koper en de middelen, die hij gebruikt heeft om die daling te doen
ophouden. Verdedigt zich

1)
2)
3)

Ten onrechte geeft de Zweedsche uitgave als datum 20/30 October.
Deze is niet meer bewaard.
Van dezen brief is ook een doublet aanwezig, die de dagteekening 19 Januari draagt.
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tegen de beschuldiging, die Falckenberch tegen hem heeft ingebracht, nl. dat hij
beslag heeft gelegd op de subsidiegelden van Nederland aan Zweden.
r

ce

1)

‘Monseigneur, Je ne doute ou mons Salvius n'aurat escript à Votre Ex touchant
les armes et munitions qu'il avoit désirées de moy l'année passée; pour le payement
ce

desquelles luy ayant escript, il m'at respondu d'en escrire à Votre Ex . C'est
2)
pourquoy j'en envoye la désignation , joint la p[rése]nte suppliant très humblement
ce

Votre Ex de pouvoir avoir ordonnance touchant le payement d'icelles et aussy
ordre pour l'advenir, selon lequel j'auray à me comporter en cas que je fusse sollicité
de livrer autres parties, à celle fin que je me puisse régler selon les commandements
ce

de Votre Ex

et ne faire rien mal à propos.
té

Quandt aux cuyvres depuys la déplorable mort de Sa Ma , comme ils estoient
haussé de prix, ainsy sont ils baissez de 69 fl. à 55 le cent, et eussent continué de
plus en plus, n'eust esté que pour les arrester je fis achepter environ 200 schippont
3)

d

tant de cuyvre que de monoye à 56 et 54 fl. le cent qui est 60 r la schippont;
maintenant commencent derescheff à rehausser et y at aussy bien moyen de les
d

d

tenir et vendre à 65 ou 70 r qu'à 55 r , pourveu que l'on procède prudemment, car
les cuyvres d'Allemagne sont la plus part consumez et y en at fort peu de reste.

1)
2)
3)

Johan Adler Salvius, destijds Zweedsch resident te Hamburg.
Is niet meer aanwezig.
‘à 56 et 54 fl. le cent, qui est 60 rd. la schippont’ d.w.z.: tegen 56 of 54 gld. de honderd pond,
d.i. tegen 60 rijksd. het schippond. Een schippond was ongeveer 275 à 300 Amsterd. ponden.
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1)

J'entends aussy que mons. Valckenburch me taxe d'avoir arresté les deniers du
rs

ce2)

subside de M les Estats à la Haye et qu'il en auroit escript à Votre Ex

, laquelle
r

n'osant importuner de trop longs discours, j'en ay escript les particularitez à M
ce

Spyrinx, suppliant très humblement Votre Ex de vouloir entendre d'iceluy ma
justification et me croire (tel que j'ai tousjours esté) fidel et affectionné serviteur de
la Couronne et que je ne manqueray tant que je vivray de continuer en la mesme
volonté.
ce

Sur ce priant Dieu, qu'il Luy plaise accroistre à Votre Ex ses saintes graces et
faveurs pour pouvoir comme ung Josue restablir la liberté des pauvres églises
désolées et achever le grand oeuvre par notre Roy commencée, je me signeray
ce

de Votre Ex.
très humble et obéissant serviteur,
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 16. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Amsterdam, 1 Februari 1633.
Doet voorslagen in het belang van den koperhandel van Zweden.
ce

‘Monseigneur, Ma dernière à Votre Ex
ay mandé

1)
2)

me

fust du 18

de janvier, par laquelle je leur

Conrad von Falckenberch, Zweedsch commissaris in Nederland; zie hiervóór, blz. 24 vlg.
Hierover vergelijke men de brieven van Conrad von Falckenberch aan Axel Oxenstierna in
Rikskansléren Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling, Senare Afdelningen, Elfte Bandet,
p. 621, 629, 632, 639.
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l'estat des cuyvres et le rabaissement d'iceux sur l'emplette que j'en avois faicte à
r

1)

la venue du S Erick Larson , lequel ayant déclaré de n'avoir aucune commission
de vendre, ayant revendu les miens j'ay rachepté à plus haut prix, tellement que
2)

d

par ce moyen les avons faicts remonter à fl. 68 [le cent ], qui est environ 73 r , et
demeurent à ce prix.
Or comme la nécessité d'une marchandise donne plus grand esclat que non pas
le haut prix, quand l'abondance y est, à mon advis je trouveroy conseillable de faire
continuer par dessous main en la vente des cuyvres de la Couronne, afin de ne
3)
resveiller le chien qui dort, car il me souvient lors que je demeurois à Rouan que
nous faisions venir les cuyvres de Lyons pour la batterie que mon m[aist]re avoit
4)
establie à Maisiers , d'autre aussy que passé quelques années que les cuyvres
d

valoyent icy LXXX r la schippont, ceux de la Compagnie d'Oostinde et Westinde
en firent venir en grande quantité, mais principalement d'Oostinde, ce qui a causé
icy le premier rabais. Car il[s] furent affinez à Hamborch, et la monnoye ayant cessé
en Espaigne, les cuyvres

1)
2)
3)

4)

Over Erik Larsson van der Linde vgl. hiervóór blz. 24, en verder passim in Samuel Blommaert's
brieven aan Axel Oxenstierna.
Ter rechtvaardiging van deze inlassching zie hiervóór, blz. 218, noot 3.
Bedoeld is Roanne (het oude Rodumna), aan de Loire, ten n.w. van St. Etienne, midden in
een kolen- en industriestreek gelegen. In 1605, op 17jarigen leeftijd, was Louis de Geer naar
Roanne gegaan, waar hij zich eenige jaren ophield: vgl. Lodewijk de Geer, eene biografische
studie door Pierre de Witt, in het Nederl. vertaald door A.M. Kollewijn Nz., blz. 11. - Uit
bovenstaanden brief blijkt, dat De Geer te Roanne werkzaam is geweest in een kopersmederij.
Maizières of Mézières? Er zijn in Frankrijk verscheidene plaatsen van deze namen.
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furent transportez à Aix, ayant cessé trouvés propres à prendre la chalmine, tellement
e

que je crains (veu que le salpètre et les espiceries sont à si bas prix que la Comp
n'en tire point ou peu de proffits) qu'ils ne donnent derechef ordre de faire venir des
cuyvres, lesquels ils peuvent tirer en grande abondance et les vendre icy à fl. 45 le
cent, et se trouvent aussi bons que les feuges, c.a. le cuyvre non raffiné de Suède,
1)
comme il se reçoyt des berchsmän à la montagne. Il faut doncq prévenir que de
ce costé ne nous vienne le desgast, et le moyen est de leur donner l'espouvante
en tenant tousjours une grande partye icy à vendre, avec laquelle on les menace
de desgorger et mettre le prix à bas en cas que ils en amenassent derechef, et en
ce faict tenir l'ordre qu'ils tiennent tant icy que aux Indes, pour empescher que ny
François ny Englois puisse négotier avec eux et par tel moyen les banissent de la
coste.
On souloit envoyer les platines d'icy en France sur le premier rehaussement; on
en at envoyé de France icy. Craignant doncques par la retenue de faire faire des
ouvertures aillieurs, à mon simple advis j'y préviendrois par la vente comme dessus;
ce

Votre Ex y poudra adviser et donner ordre telle qu'elle jugera nécessaire. Sur ce
que je me signeray
ce

de Votre Ex

très humble et obéissant serviteur
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

1)

Vgl. hiervóór, blz. 77, noot 2.
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o

N . 17. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
1)
Amsterdam, 19 Maart 1633.
Over de betaling van geleverde wapenen en ammunitie.
ce

‘Monseigneur. J'ay receu la lettre qu'il a pleu à Votre Ex me mander touchant le
renvoy du payement des armes et munitions en Sweede. Je crains le dylay en icelle,
veu les grandes et notables parties qui m'y sont encore deues; sy la commodité
ce

permettoit que je pouvisse tyrer mon payement d'allieurs, Votre Ex en poudroit
(comme en dischange) aussytost faire estat, soit de s'en servir derescheff contant
ou d'en ordonner l'emplette ès munitions les plus nécessaires pour l'armée. Le
déboursement en ce cas m'est indifférent, pourveu que je le puisse faire du mien,
ce que je ne pourray estant retenu en Swède. J'attendray doncques l'ordre de Votre
ce

Ex

en cas qu'elle se puisse donner allieurs sans incommodité, et l'ayant en mon
ce

pouvoir Votre Ex

en poudrat derescheff faire estat et en disposer selon son bon
ce

plaisir. Priant Dieu de vouloir bénir les desseins de Votre Ex
personne de tous dangers, je demeureray

et préserver sa

ce

de Votre Ex

très humble et obéissant serviteur
Louys de Geer.’
[P.S.] ‘Les cuyvres rabaissent de prix à cause que les manufactures n'ont nulle
consomtion par ces guerres. Cuyvre raffiné 61 fl. à 62 fl. le cent.’
(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

1)

Ten onrechte geeft de Zweedsche uitgave als datum 19/29 Maart.
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o

N . 18. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
1)
26 Juli 16 ..
Bericht de aankomst van zijne dochter met haar kinderen in Zweden.
‘Monseigneur,
Puisque mes afflictions ont esté en charge à Votre

1)

Deze brief draagt alleen den datum 26 Juli; het jaar is niet ingevuld; ook de plaats van
afzending niet, maar blijkens den inhoud is hij in Zweden geschreven. De brief ligt in de
o

o

o

collectie tusschen N . 17 (van 19 Maart 1633) en N . 20 (van 1 Augustus 1635); N . 19 toch
(van 1 November 1633) ligt niet in de collectie, maar daarachter, in een omslag met ‘Diverse
Bilagor’. Uitgaande van de veronderstelling, dat de brief in de collectie op zijn juiste plaats is
gelegd, zou men dus moeten aannemen, dat hij uit 1633, 1634 of 1635 is. Dit kan echter niet
het geval zijn. In den brief bericht De Geer, dat zijne dochter met haar twee kinderen in Zweden
is aangekomen; hij kan hiermede een zijner eigen dochters of een schoondochter bedoelen.
De eerste zijner zonen, die getrouwd is, is Laurens; deze trouwde in 1640; hij kan dus eerst
in 1643 twee kinderen gehad hebben; spreekt De Geer in bovenstaanden brief dus van een
schoondochter, dan kan die brief op zijn vroegst van 1643 zijn. Wanneer hij van een zijner
eigen dochters spreekt, dan hebben wij te zoeken naar een dochter, gehuwd met een man,
die in Zweden verblijf hield; blijkens de opgaven omtrent de dochters van Louis de Geer in
het Jaarboek van den Nederlandschen adel V blz. 225-230 komen daarvoor in aanmerking
Ida de Geer, in December 1637 gehuwd met Karel de Besche, en Adrienne de Geer, in
November 1645 gehuwd met Adriaan Trip. Wegens de omstandigheid, dat de dochter met
haar twee kinderen in Zweden komt, kan de brief dus op zijn allervroegst in 1640 gesteld
worden. In den zomer van 1641 vertoefde Louis de Geer in Zweden (zie hierna, zijn brief aan
Axel Oxenstierna, d d. Stockholm, 28 Juni 1641); misschien is de brief dus van 26 Juli 1641;
hij kan echter even goed uit een later jaar zijn; daar het mij niet mogelijk is het juiste jaar met
zekerheid vast te stellen, heb ik den brief maar laten afdrukken onder het nummer, dat door
zijne volgorde in de collectie wordt aangewezen. De inhoud van den brief is trouwens van
zeer weinig belang; de eenige reden, waarom het gewenscht mag heeten dat het jaar met
zekerheid zou kunnen worden bepaald, is deze, dat men daardoor een bijdrage krijgt tot de
kennis van De Geer's leven, nl. van de jaren, waarin hij in Zweden vertoefde.
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ce

Ex , il m'a semblé estre de mon debvoir de la rendre participante de mes joyes.
1)
Ma fille vient arriver à l'instant avecq deux enfans par voye d'Arbo , pendant que
2)
son mari estoit allé à Nevequarn . Le Grand Dieu en soit loué, lequel je prie combler
ce

Votre Ex de ses plus grandes bénédictions. C'est le souhait de celuy qui est et
demeurera toute sa vie
ce

de Votre Ex

très humble, obéissant et très obligé serviteur
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 19. Louis de Geer aan?
3)
Amsterdam, 1 November 1633 .
Over den stilstand in den koperhandel. Hij heeft plan in den winter naar Zweden te
komen.
‘Ich hatte gedacht nach meiner müglichkeit auff Schweden zue komen, dann der
Herr Reichscanzler sucht auf mein begeren auff das verkauffen der kupffer zue
trachten, darüber ich alhir mitt etlichen renthirern zu thun, aber sie suchen nur den
interesse von ihrem geldt zue machen, weil die van Aachen

1)
2)
3)

Arbo is mij onbekend; misschien is Arboga bedoeld, dat ten W. van het Mälar-meer ligt.
Näfvequarn, in Södermannland, aan de kust der Oostzee.
Aan wien deze brief geadresseerd was, blijkt niet; uit den inhoud volgt, dat hij niet aan
Oxenstierna gericht was. Ik vond den brief in den omslag met ‘Diverse Bilagor’, die in de
Oxenst.-Saml. achter de serie brieven van Louis de Geer ligt. De brief is gedateerd, maar
draagt geen plaatsnaam; op den achterkant staat echter: ‘Extract eines schreiben von herrn
Louis de Geer aus Amsterdam.’
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durch bede leger als geschlossen sindt, so wol auch der Maesstrom, also haben
keine kupffer noch gemachte wahren abkommen können, so stehet die ganze
negotio still und die gemachte wahren haben keinen abzug: so ist in den kupfern
ganz keine frag. Die münz ist hier noch sehr abundant und under f 68 zue bekomen;
1)
die 500 schiffpont gaer , die aufs vorjahr vom Stockholm gekomen, daraus sie f 67
hetten machen können, achte nun für f 60 wol soltten gegeben werden. Da ist in 2
monaten keine frag nach kupfer gewesen, achte auch nicht das in dieser zeitt 5000
℔ kupfermünz oder platten verkaufft seyen. Könndt gedencken [wie es] hier in
2)
diesem handel steht.. in ....... wahren ist es nicht viel besser. Ein jeder ist ge ........
20 verkauffer gegen ein kauffer. Es sey nun das ich die kupfer verkauffe oder nicht,
so bin ich resolvirt mitt Gottes hülff in dem wintter mitt schlittenbahn über zu kommen.
Primo November 1633.
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 20. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Amsterdam, 1 Augustus 1635.
Zendt aan Oxenstierna de inkoopen, die hij voor diens gemalin heeft gedaan. Zal
over Hamburg (naar Zweden) reizen, zoodra zijne schepen, die in dienst der kroon
Zweden zijn geweest, zijn aangekomen. Over de leverantie van wapenen.

1)
2)

Gaarkoper.
Telkens zijn hier eenige woorden onleesbaar door een vlek.
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Over den koperhandel. Erik Larsson bericht dat hij naar Holland zal komen. Nouvelles
over den oorlog.
tie

‘Hooch- undt wolgeborner Heer. Ick hebbe getardeert U. Ex
tie

te schryven totdat ick

1)

alles wat U. Ex mijn belast hadde geëffectueert hadde . By faute van gelegentheyt
op Stockholm ende passen in de Sont soo hebbe ick het met myne schepen op
Nortcopyn gesonden, met ordre strax met myne schuyten offte booten door die
2)

ce

Scheeren aan U. Ex gemalin te senden.
Mijn ophouden is hier langer gevallen dan ick wel vermeynt hadde, door die groote
wisselen, door myne factoor van Stockholm getrocken ende der croonen dienst
myner schepen, dat ick geen retouren vandaer hebbe connen becomen om myne
wisselen alhier t'acquitteren; deselvige nu uit den dienst ontslagen siende in Pruysen,
ben ick verwachtende ende alsdan myne reyse met Godes hulpe aenvangen
landwech over Hamburch.
ce

Ick hadde t'myner afscheyt in Tessel U. Ex

gebeden wegen mijn achterheyt der
d

leverantiën, anno 1633, 34 gedaen, bedraegende r 7352:29; naederhandt heefft
3)
de heer legaet Grubbe noch 600 musquetten affgevordert, daermede het magasijn
van musquetten ontbloot is; als het cedem [sic!] belli daer

1)

2)
3)

Oxenstierna zal hem hiermee hebben belast in den voorzomer van 1635, toen hij een bezoek
bracht aan Nederland (zie hiervóór, blz. 32); waarmede de kanselier Louis de Geer had belast,
blijkt uit den aanhef van den volgenden brief, d.d. 7 Aug. 1635.
De Scheeren zijn de eilanden langs de kust.
Vermoedelijk de secretaris L. Grubbe: zie Westrin, in Meddelanden från Svenska Riksarkivet
XX blz. 372, noot 8; uit De Geer's brief aan Oxenstierna van 7 Augustus 1635 mag men
afleiden, dat Grubbe destijds als Zweedsch minister in Bremen was.
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ce

langer continueren soude ende U. Ex geraeden vindt, dat ick meerder quantiteyt
uut Sweeden soude laeten comen, ick hebbe noch [voor] 10 à 12.000 man wapenen
ce

tot Noortcopyn in voorraet liggen. Sal daerop U. Ex genadige wille verwachten,
ende off men dieselvige op Bremen sal laeten versenden.
Die coperen blyven hier op 45 fl. 't hondert. Sy sien op 46 fl. geweest, maer
weenich vercocht, alsoo die schepen van Stockholm strax op die handt gecomen
sijn. Daer is weynich afftreck in de gemaecte waeren door den oorloge tusschen
Vranckrijck ende Spaignen. E. Laerson spargeert syne compste herwarts om een
niew contract te sluyten; doch syne compste tardeert door sijn syckte (soo men
ce

seyt). Hier en passeert niet weerdich U. Ex t'adviseren.
1)
Den Prince van Oraniën leyt met sijn leger ontrent Nimmegen . Graeff Willem
heefft Schenkenschants wederom gebloequeert, die door eenige avonturiers van
Gelder ingenomen was. Op 't aengeven van eenighe loopers datt er weenich
garnisoen in was gebleven, sien se den 28 's nachts tusschen 1 ende 2 uyren
2)
overvallen van 450 soldaten van Gelder ende overmeestert .
ce

Verhopende in antw[oord] deses Ihr. Ex

genadige bevelen tot Bremen oft
cie

Hamborch te vernemen, biddende Godt U. Ex

in sijn heylige bescherminge

cie

t'erhalden, blyvende Ihr. Ex
onderdaniger dienaer
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

1)
2)

Wagenaar, Vaderl. Historie XI, blz. 201 en 202.
Wagenaar, Vaderl. Historie XI, blz. 205.
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o

N . 21. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Amsterdam, 7 Augustus 1635.
Verwijzing naar den inhoud van den vorigen brief. Erich Larsson is aangekomen en
onderhandelt met de Trippen. Ook Jacob Creutz (?) is te Amsterdam gekomen en
neemt deel aan de onderhandelingen over het kopercontract.
ce

‘Hooch- undt wolgeborn Heer, voor 8 dagen hebbe ick U. Ex geadviseert de
versendinge naer Sweeden van de tapyten, ammelakens, servetten, linnen, wynen,
ce

speceriën, porceleyn ende glaesen, alles volgens U. Ex naergelaeten memoriael
bestelt; alsmede versocht anordeninge van U. Exce op mijn achterstel van wapenen
ende amonitie van oorloghe, tot Bremen in de jaeren 1633 ende 34 gelevert,
d

ce

bedraegende r 7352:29; daerbeneffens U. Ex geadviseert, dat de Heer legaet
Grubbe de resterende musquetten hadde laeten haelen, soodat tot Bremen geen
ce

voorraet meer en was, ende daerop versocht U. Ex genadige ordre, oft ick noch
partie uut Sweeden soude laeten commen, hoeveel ende aen wat oort, verwachtende
ce

op alles U. Ex genadige bevel ende resolutie.
Eryck Laerson is hier over 3 dagen gearriveert, die met de Trippen tracteert, doch
ce

buyten mijn weeten off kennisse, soodat ick dien aengaende U. Ex voor dit mael
1)
niet schryven en kan. J. Crywes is gisteren van Luybeck mede hier gecomen, opt
versoeck van E. Laerson (soo hie seyt) om in 't coper-

1)

Jacob Creutz (?), koopman te Lübeck, wiens naam voorkomt in de spellingen: Creuss, Creues,
Crywes, Krevest en Krewuts. Zie het register op Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter
och Brevvexling, Senare Afdelningen, Elfte Bandet, i.v. Creutz.
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contract mede te participeren. Op wat voet sye het brengen sullen, sal de tijt leeren;
ce

iets connende ervaeren, sal het U. Ex

cie

adviseren. Hiermede bidde Godt U. Ex
cie

in syne heylige bescherminge erhalde, blyvende U. Ex

gans dienstwilliger dienaer

Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 22. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 20 Februari 1636.
Over het stichten van een compagnie.
‘La lettre de Votre Altesse du dixième fust rendue après le départ du post. Avant
ie

hier nous fusmes assemblés pour le faict de la comp , ou il fust trouvé bon de fournir
le capital en 3 termes, le premier 1/3 entre cy et premier de may, et les autres 2/3
deux et deux mois après. Cependant les bourgeois marchands poudront retirer leurs
debtes des Bergsmän pour y entrer autant plus liquide, et puisque le terme est
prolongé du payement, je nay rien déclaré de la résolution de Votre Altesse. Jespère
dans 15 jours pouvoir réeussir d'icy; pouvant rendre autre service à Votre Altesse,
elle me pourra commander.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål.)

o

N . 23. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Stockholm, 12 Maart 1636.
Over zijne rekening met de kroon Zweden en
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de rekening van de tapisserieën enz., die hij voor Oxenstierna's gemalin heeft
gezonden.
‘Monseigneur, je m'avoys promys plus de bonheur en Swède de la jouissance de
ce

la présence de Votre Ex ; les malheurs de dehors redoublent nos regrets avecq
les désastres. Dieu veuille appaiser son ire, amollir les coeurs endurcis et rendre
la paix à ses églises, à ce que [nous] puissions bientost jouyr de Votre présence.
1)
Mes comptes reveus et examinez des seigneurs de la Chambre et du Sénat ,
après la liquidation d'iceux je me suis engagé en autres parties dans l'estat pour la
d

ce

somme de 90.000 r , desquelles Votre Ex

d

en devoit toucher 50.000 r ., qui ont

d

esté réduits à 60.000 r à condition que mes parties livrées à Bremen en seroyent
d

défalquées, lesquelles se montoyent à mon département à la somme de 9500 r
ce

2)

suivant le compte, délivré à Votre Ex au Tessel et dont cy-joint la copie . Je ne
scay sy mes commys auront du depuis livré autres parties; ce qu'estant, je supplie
ce

Votre Ex que par mesme moyen elles puissent estre soubstraittes et liquidées.
3)
Cy-joinct vat aussy le compte des tappisseries et autres menutz que par
ce

commandement de Votre Ex j'ay envoyé à madame sa moitié, montant à la somme
d

ce

de r 1819: 41. S'il plaist à Votre Ex

qu'elle en soit semblablement défalquée, je

ce

le remets au bon plaisir de Votre Ex . Et sur ce prie Dieu qu'il Luy plaise bénir les
des-

1)
2)
3)

Hieromtrent berichten de notulen van den Zweedschen Rijksraad, gedrukt in Svenska riksrådets
protokoll VI blz. 63-66 80, 85 vlg.
Deze ligt er niet meer bij.
Ook deze ligt er niet meer bij.
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ce

seins de Votre Ex et la ramener en paix et parfaicte santé chez les siens,
demeurant à jamais
ce

de Votre Ex

très humble et obéissant serviteur,
Louys de Geer.’
ce

[P.S.] ‘Je supplie que ce petit recoin puisse servir pour recommander à Votre Ex
ma partie d' Aixfelt dont Monsr. Spyrinx at les mémoires et documents’.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 24. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Norrköping, 25 Mei 1636.
Dient alleen ter geleide van nouvelles, die hij aan Johan Kasimir toezendt; deze
nouvelles liggen er niet meer bij.
(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål.)

o

N . 25. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Norrköping, 20 October 1636.
Voorschrijven voor een loods.
‘Le présent porteur Joen Nylson est un des plus expert pylotes qui soit dans les
Scheer, m'ayant servi l'espace de 5 ans pour pylote de mes navires, sans que aucun
maistre se soit plaint de luy, là où au contraire les autres mont périclité 4 à 5 navires
en danger de se prendre, comme encor un cest esté en plain jour devant Nevequarn
tellement eschoué,
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que sil eust faict du vent, le na[vire] eust été du tout brisé et perdu. Or estant que
les paisants de Votre Altesse le hayent, luy voulant empescher la conduite de mes
navires, je supplie Votre Altesse très humblement luy vouloir octroyer lettres par
lesquelles il puisse estre maintenu et me servir comme il a faict du passé. Sur ce
prie Dieu pour la santé et prospérité de Votre Altesse et sa très illustre famille.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål.)

o

N . 26. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Norrköping, 17 Juni 1637.
Over moeilijkheden, waarin hij geraakt is door het faillissement van zijn neef
Schyvelberch, en over andere geldzaken. Vraagt verlenging van het hem geschonken
monopolie voor het gieten van ijzeren geschut, met een beroep op hetgeen
daaromtrent tusschen Gustaaf Adolf en hem is voorgevallen.
ce

‘Monseigneur, Votre Ex aurat sans doubte entendu le faillissement de mon neveu
Schyvelberch par ses parties qui luy ont manquées à la foire de Franckfort. Or y
estant intéressé d'une notable somme, d'autant qu'il avoit tyré sur moy et sur mon
d

r

ce

fils les 10.000 r qu'il m'avoit remis sur m Grubbe et que Votre Ex avoit renvoyées
r

à m Spirinx, qui avoit accepté de les payer au printemps passé, or mon fils ne les
r

ayant encor touchez, je crains à cause du faillissement que m Spirinx n'en difficulte
ce

le payement. C'est pourquoy je supplie Votre Ex
d'un mot d'escrit

très humblement me favoriser

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

233
r

à m Spirinx, à ce qu'il les veuille payer à mon fils suyvant l' assignation et promesse
en donnée.
d

En outre il me mande qu'il est recerché touchant les r 5037 que par ordre de
ce

Votre Ex furent levez hors de la bancque à Amsterdam pour la vefve du feu
Oversten Duyffel et dont je demeuris respondant pour la réstitution de l'obligation
d

de Hans Jacob Muller, lequel Muller retient en arrest r 5000 jusques à ce qu'il raye
ce

son obligation ou qu'il en soit deschargé. Votre Ex

estant en Hollande me promit

r

de faire ravoir la dite obligation, laquelle le S Benedict Oxenstier[n] avoit en guarde,
ou en deffault d'icelle en faire faire la descharge au conseil telle qu'il conviendroit;
ce

je supplieray semblablement Votre Ex d'en pouvoir jouyr et estre affranchy de
mon obligation, de laquelle je suis à présent recerché.
1)
Je toucheray aussy en passant de l'ocasion qui m'esmeut à demander l'octroy
du canon, ce que je n'eusse faict n'eust esté que je voy que les jeusnes Trip tachent
ce

à s'y fourrer et me contreminer comme ils ont tousjours faict. Votre Ex

scait ce qui

té

s'est passé en Allemaigne avecq Sa Ma de très glorieuse mémoire, et la peine
que les ambassadeurs

1)

In 1625 had Gustaaf Adolf aan Louis de Geer een uitsluitend octrooi gegeven tot het gieten
van ijzeren geschut: J.L.W. de Geer, Lodewijk de Geer, (ik citeer hiervan steeds den tweeden
druk) blz. 38. - Tot beter verstand van het in den tekst volgende gedeelte van den brief, met
name van hetgeen daarin gezegd wordt over de concurrentie, door de Trippen - Jacob, Louis
en Hendrik Trip, de zoons van Louis de Geer's zwager Jacob Trip - aan Louis de Geer
aangedaan, vgl. men Elias in Bijdr. en Mededeel. XXIV blz. 374, 375. - Het in bovenstaanden
brief door De Geer gedaan verzoek om verlenging van zijn octrooi werd ingewilligd. In 1640
werd het opnieuw verlengd: zie daarover den merkwaardigen brief van den rijksadmiraal Karel
Gyllenhielm, als 19de bijvoegsel achter J.L.W. de Geer's Lodewijk de Geer,
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té

d'Engleterre y rendirent. Sa Ma m'ayant examiné de ce que je pouvois faire contre
eux et luy ayant remonstré qu'en le abaisant de 12 à 8 fl. il faudroit que leur fonte
cessât, sur quoy le Roy me réplicquat, sy je le pouvois faire sans perte, et ayant
respondu qu'oui tant que mon octroy et franchise dureroit, il me dict de surplus (de
sa grace) que sy je ne me pouvois maintenir en ce faisant, qu'il m'y assisteroit en
imposant à ses paysants à me couper des bois à un civil prix, et que je m'esvertuasse
à faire cesser leurs fontes et avancer celles de Swède en réputation. Nonobstant
tout changement et imposition des tolles etc. je ne me suis jamais plaint ny recerché
r

prolongation d'octroy; voyant que mons le Général avoit envie de jetter, j'ay passé
le tout sous silence. Les Englois ayant tousjours continué comme ils font encor à
ce

1)

present et Votre Ex m'en ayant encores parlé l'hyver passé par leur instinct à
entrer en accord, je me suis tousjours excusé sur la grande quantité que j'ay et que
j'avois affaire d'argent, qu'il fault que je vende à quel prix que ce soit. Ils en sont
bien venu là qu'ils s'offrent de me payer tout mon canon, pourveu que je n'en veuille
plus jetter, et à la vérité l'offre qu'ils me font me seroit beaucoup plus favorable, sy
je ne regardois à la conséquence que estant une fois rentré, on ne les auroit sy
aisément hors. Ils me menacent que le roy y employerat du sien pour me ruiner;
j'escoute leur rodomontades et les laisse en termes.
Ce n'est pas tant le proffit qui me faict poursuyvre et maintenir ce trafiq que mon
crédit qui en despendt pour l'avoir exercé sy longues années (dont les Trip en ont
eu la gloire et le proffit du passé)

1)

Lees: instance.
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et pour en avoir sy grande quantité devant les mains à la veue de tout le monde.
ce

C'est l'occasion de ma demande de l'octroy, c'est pourquoy je supplie Votre Ex
de m'y vouloir favoriser, ce qu'espérant je prie Dieu pour la santé et prospérité de
ce

Votre Ex

et demeure
ce

de Votre Ex etc.
très humble serviteur,
Louys de Geer.’
(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 27. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Amsterdam, 28 Januari 1638.
Over zijne bemoeiingen in het belang van de Hervormden in den Palts. Nouvelles.
‘Monseigneur, je suis honteux de me voir prévenu des lettres de Votre Altesse. Je
1)
leur avois escript par mon beau fils Charles , mais la rigeur du temps et l'indisposition
de ma fille a faict remettre leur voyage au printemps (Dieu aidant). Les députez des
2)
églises de Deux-Ponts estoyent icy au mois de septembre pour toucher quelque
reste d'une collecte procurée pour eux. Ils me vindrent voir à leur département. Je
me suis informé comment ils ont remys ce peu qu'ils avoyent et apprins lavoir faict
sur Franckfort par le sindicus D. Grooshans, dont je lui en escriray samedy prochain,
Dieu aidant, et donneray ordre sur la partie, qu'il a pleu à Votre Altesse leur

1)
2)

Nl. Karel de Besche.
Over De Geer's milddadigheid voor de Hervormden in den Palts vgl. Pierre de Witt, Lodewijk
de Geer, blz. 107 van de Nederl. vertaling.
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gratifier, à ce quelle leur soit addressée au plustot pour sen servir en ceste rigeur
de temps. Les calamitez sont sy grandes par toute l'Allemagne qu'on n'o[u]it que
plaintes et misères. Dieu y pourvoira à son temps. Ceste ville et quelques
circonvoisines sont remplies de pouvres refugiez; la charité en attire encores
journellement que la cruauté deschasse. La closture de Dantzyck avoit causé
quelque rencher aux bleds, mais depuis l'ouverture que le Roy de Denemarck y at
1)
donnée ils sont rabaissez . Il semble que le desgast veuille tomber sur le pays de
Liège, à quoy les impérialistes tendent; le dernier argent venu d'Espaigne s'employe
à cest effect. Cela leur réeussisant c'est estat en seroit grandement incommodé.
L'Espagnol at octroyé libre navigation en son royaume aux navires flamens, montez
de canons. Je ne croy que Messieurs les Estats le permettent, car les Nort-Hollandois
(qui sont la pluspart Papistes) y courroyent à la foule. Je me trouve icy encor pour
quelque temps arresté. Sy quelque occasion se présente, en laquelle je puisse
rendre à Votre Altesse aucun service, je la supplie disposer de celuy qui sera tant
qu'il vivra
de Votre Altesse
très humble et obéissant serviteur
Louys de Geer.’
[P.S.] ‘Ce petit recoin servira de très humble baisemains à Madame la Princesse
en toute humilité et obéissance.’
(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans
gemål.)

1)

Over het sluiten van den Weichsel door den koning van Polen en het weder openen van
Danzig door Denemarken, vgl. Aitzema II, blz. 437-142.
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o

N . 28. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Amsterdam, 17 April 1638.
d

1)

‘Cy-joinct la response des députez des Deux-Ponts pour les 250 R qu'il a pleu à
Votre Altesse de leur faire tenir.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål.)

o

N . 29. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Amsterdam, 10 September 1639.
Bericht over de reis van Johan Kasimir's zoon Karel Gustaaf in Frankrijk.
‘Les lettres qu'il a pleu à Votre Altesse me faire tenir ont receu leurs addresses,
2)
ayant envoyé celles de Monsieur votre frère à mr. Hoeufft à Paris. Je n'ay eu de
r

3)

3 ordinaires aucunes lettre de Mons le Prince Charles . Voicy ce que mon fils men
r

escript de Parys le 3 septembre: ‘“quant à la venue de Son Altesse Palatine, mons
Heufft nen scait autre chose sinon que Son Altesse est après à faire le tour (layant
desja commencé) en Provence et Languedoc et puis de là vers Bordeaux, Rochelle,
Nantes etc.”’ - Ce que j'ay bien voulu signifier à Votre Altesse affin

1)
2)
3)

Dit stuk ligt er niet meer bij.
Misschien Jan Hoeufft, heer van Fontaine-le-Comte en Choissival: zie Elias, De Vroedschap
van Amsterdam II, blz. 633.
Karel Gustaaf, de oudste zoon van Johan Kasimir.
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qu'elle n'en soit en paine. Sur ce baisant bien humblement les mains de Votre
Altesse’ etc.
In den bovenstaanden brief ligt een blad papier, waarop het volgende:
‘Factura van de boecken voor Ihr Furstl. Gen. Hertzoch Johan Casimir, Palsgraeff,
op Noortcoping gesonden aen Gilles Jacobssen om voorts aen Ihr Furstl. Gen. te
oversenden, den 8 April 1638.
1 Titus Livius

f 6-

1 Julius Caesar

- 0-18

1 Terentius

- 0-12

1 Histoire de Serres

- 13-

1 Le cardinal d'Ossat

- 6-

1 Les estats et empire[s] du monde

- 13-

1 Le cardinal du Perron

- 9-

voort packen en aan boort brengen
samen

- 1-4
_____

f 49-14
Is gemerckt I.F.G. Palsgraeff.
Johan le Thor.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål.)

o

N . 30. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Stockholm, 28 Juni 1641.
Voorschrijven voor Arend Duppen Gijssen.
cie

‘Hoochgebornne Genadige Heer, ick vergat gisteren Ihr. Ex de request van Arndt
Duppen Gijssen te behandighen ende voor hem te suppliceren (dewyle synen
swaeger onderwegen is) dat den Burgemeester Joens Hendricks soo lange mocht
vertoeven de possessie van de wercken in te nemen tot synes swaegers compst.
Naer myne dienstighe biedenisse
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cie

bidde Godt Ihr Ex

in langduyrighe gesondheyt erhalde, blyvende’ enz.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 31. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Norrköping, 10 September 1642.
Over zijne conferentiën met Comenius over diens vestiging in Zweden.
tie

‘Hooch undt wolgeborner genadige Heer, Ihr. Ex t'myner afscheyt de compste van
uo

1)

D Comenio aengedient hebbende, naerdat ick eenighe dagen met ihm
geconfereert hebbe, soo wegen sijn labeur als transport in dit coninckrijck, voor dan
tie

etwas daerinne te concluderen heefft mijn gedacht mijn devoir te weesen Ihr. Ex
tie

de persoon selfs eerst te presenteren, opdat Ihr. Ex syne gaven ende motiven te
beter mogen sonderen ende examineren.
Hy dringt seer dat hy buyten in Pol[en] off Pruyssen sijn labeur mocht voortstellen
ende dat ick het daer soude willen becosten ende favoriseren, maer alsoo mijn
scopus is davancement der scholen ende renommee deses rijckx, soo hebbe hem
tie

het selvige afgeslagen ende aen Ihr. Ex gerenvoyeert. Hy heefft mijn gebeden Ihr.
tie

tie

Ex te suppliceren, dat hy favorabele audientie by Ihr. Ex mochte becomen met
scherpe ende serieuse examen ende niet lange opgehouden, wegen 't verloop des
tie

saisoens van 't jaer; sulx niet twijffele, Ihr. Ex hem genadiglijck werden vergunnen,
tie

wandt hy sels seer begerich geweest is met Ihr. Ex

te confereren. Mijn dan op Ihr.

tie

Ex

1)

Over De Geer's bemoeiingen ten bate van Amos Comenius vgl. J.L.W. de Geer, Lodewijk de
Geer, blz. 100 en 181, en J.L. de Geer van Jutphaas, Amos Comenius, in De Gids, Maart
1892.
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tie

genadige faveur vertrouwende, sal desen eyndigen, Godt biddende Ihr. Ex in
verbeteringe van gesontheyt lang leven te geven, blyvende soo lange ick leve Ihr.
tie

Ex

dienstbereyder dienaer,

Louys de Geer.’
tie

tie

1)

[P.S.] ‘Soo Ihr. Ex goet vindt dat Comenius naer Obsael reyscht met Ihr. Ex
addres, erbiet hy sich 'tselve mede te doen ende aldaer met die professoren volgens
tie

Ihr. Ex bevel te confereren van alles.’
(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 32. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Norrköping, 9 November 1642.
cie

‘By myne jongste hebbe Ihr. Ex
cie

geadviseert die resolutie, by Comenio genomen
2)

cie

volgens Ihr. Ex advis. By ingeleyde copie synes brieffs konnen Ihr. Ex
wyder progres vernemen.’

het

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 33. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Norrköping, 17 Januari 1643.
Over een geschil betreffende het vellen van hout bij een zijner bergwerken.
‘Hoch und wolgeborner Herr Herr, Gnediger Herr, Ihr Excel. füge neben dienstlichem
bevelch zu vernehmen, dass ich ungefehr vor vierzehen tag auf

1)
2)

Upsala.
Deze ontbreekt.
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vorhergehunde citation der herrn des Bergambts meine leut auf den gerichtstag
abgefertigt, die ungegründte beschuldigungen und falsche zeugnussen wieder sie
eingebracht zu wiederlegen, da aber wieder vermuhten niemand, weder der herr
statthalter noch der obgemelten herrn deputirte, erschienen, darauf sie ohne einige
verrichtung, als dass sie mir ein abschrifft schreibens, von der löblichen regierung
erhalten, mitgebracht, wider zuruck kommen, dessen ich mich zwar nicht wenig
verwundert, und genugsamb spüren können, dass es ebnermassen durch ungleichen
bericht aussgebracht worden. Denn obwol des reichs rechten vermögen, dass der
jenige, so ein bergwerck entdeckt, selbiges zu genissen haben solle, habe ich mich
doch in ansehung des reichen göttlichen segens bey dem grossen überfluss des in
streit gezogenen bergwercks solches mir zustendigen rechts nicht gebrauchen
wollen, sondern verwilligt, dass jederman darinn arbeiten mögen, und allein das
absehen gehabt bey meinem recht das gehülz, so nechst und in besagtem bergwerck
gelegen, betreffend gehandhabt zu werden. Deme zuwieder muss ich, nicht ohne
billichmessige empfindung, erfahren, dass an statt wie billich mich darbey zu
schüzen, die gewaltthätigkeit, so mir daran beschehen, gleichsam will verthetigt
werden und darüber obbemeltes schreiben von der löblichen Regierung erpracticirt
ist, unter falschem fürgeben, dass zwo meil daherumb kein anderes gehülz als das
meinige sich befindet, da doch im gegentheil ein viertheil und ein halb viertheil meil
von mehrbesagtem bergwerck dessen heuffig vorhanden. Demnach ich nun berichtet,
1)
dass herr Carl Bonde die abtheilung

1)

Carl Bonde, in eerste huwelijk getrouwd met een zuster van Axel Oxenstierna, voerde destijds
onder den titel van ‘guvernör öfver Bergskollegiet’ het opzicht over al de rijksbergwerken:
Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling, Senare Afdelningen, Elfte Bandet,
blz. IV.
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mehrerwehntes meines gehülzes zu machen allbereit abgereyst seyn solle, alss
hab ich mich unterstanden Ihr Excel. ganz dienstlich zu ersuchen, Sie geruchen
solches gnedigst zu vermitteln und so lang aufzuschieben, bis Sie, wie auch die
anderen herrn, dessen besser und sattsam berichtet und der sachen ein andere
gestalt gegeben werde, wassen ich dann hierüber auch wolgedachten herrn Bonde
schrifftlichen ersucht, wie Ihr Excel. zu dero gnedigen belieben aus beygefügter
1)
copi zu ersehen. Hierauf etc.
tie

Ihr Ex

undt Gen.

gants dienstbereyder dienaer
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 34. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Norrköping, 6 Januari 1644.
Is op het punt de reis naar Holland te aanvaarden; wacht nog op de komst van een
galjoot.
‘Hoch und wolgeborner Herr Herr, Gnediger Herr, neben wünschung von dem
Allerhöchsten eines seeligen neuen jahrs und alles dessen, was zu Ihr Excell. hohem
wolstand gereichen mag, auch meiner ganz schuldigsten diensterbietung, muss ich
hier noch wieder alles verhoffen und mit meinem höchsten unlust sitzen bleiben
und zeit und gelegenheit verlohren sehen,

1)

Deze ligt er niet meer bij.
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alles dass die verordnete galliot noch nicht erscheinen will. Hab bereit zween
expressen darnach abgefertigt, aber noch keinen bescheid bekommen. Meinen
1)
weeg auf Gottenburg zu nehmen ist mir von herrn Flaming abgerahten, darumb
solches hinterstellig verblieben. Sobald ich nun vernihme, dass obberührte galliot
an gehörigem ort in bereitschafft, will ich mich ohne einigen vorzug auf die reyse
begeben, zu deren glücklichen verrichtung des Herrn segen erwarttend, welches
Ihr Excel. vor meinem abschiod zu dienstlicher nachrichtung ich nicht verhalten
sollen. Dieselbe sambt dero fraun Gmahlin und jungen Herrschaft in Gottes sichrer
tie

obhut dero mich zu Gnaden dienstlich bevehlend, Ihr Ex
gansch dienstbereyder dienaer
Louys de Geer.’

2)

[P.S.] ‘Soo stondelick begeve mijn op de reyse naer Barsont undt wil 't galiot aldaer
gaen verwachten.’
(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 35. Louis de Geer aan Johan Axelsson Oxenstierna, Zweedsch gezant
te Minden of te Osnabrück.
Amsterdam, 10/20 Februari 1644.
Over zijne pogingen om de Hollandsche regenten, vooral die van Amsterdam,
gunstig te siemmen voor Zweden.
‘Monsieur, la vostre du 23 janvier mat esté ici

1)
2)

De admiraal Fleming, over wien zie hiervóór, blz. 35.
Barsont = Barösund, in de eilandjes aan de kust van Östergötland.
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délivrée le 8/18 fébrier. Il est vray que j'ay ordre de comuniquer avecq Vostre
Excellence touchant ma commission, mais le temps pressant mon avancement
deca, tant à cause de la saison que d'autant que les Estats de Holande estoyent
assemblez à la Haye, vers lesquelles ma députation s'a[d]resse, jay jugé pour la
té

service de Sa Ma qu'il me convenoit mieux prendre ceste routte, combien que je
soye arivé quelques jours trop tard, les Estats s'estant séparez le samedi comme
1)
j'arivay le mardi ; touttefois messieurs les bourgemaistres de ceste ville me donent
espoir que dans huit ou 10 jours ils se poudroient bien rasembler, estant séparez
sans aucun arest ny résolution. Dautre part nostre conférence ne dépendant que
de la résolution qui se prendra en deça, jay jugé plus expédient de voir ce que je
poudray optenir, s'ils se voudront joindre avecq nous ou s'ils nous laiseront porter
seul le fardeau de la guerre danoise; que s'ils veulent joindre leur armées navales
avecq la nostre, nous serons exempt de faire des levées de gens en vos quartiers,
que si non, il nous foudrat pourvoir dallieurs et emploier nos forces particulières,
fraiter des navieres et tirer 2 ou 3000 musquettaires de vos quartiers pour les
embarquer à l'embuchure du Weser et les espandre sur les dits navieres. Voilà la
substance de nostre conférence, comme je croy que Son Excell. monsieur vostre
père vous en aura touché quelques mots. Je nay rien fait jusques à present que
visiter nos bourgemaistres en leurs maisons depuis trois jours que je suis ici arivé,
té

et leur délivré les lettres de Sa Ma et desclaré le

1)

De Staten van Holland waren uiteengegaan op Zaterdag 13 Februari 1644; De Geer is dus
den 16den Februari 1644 in Amsterdam aangekomen.
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té

motiff de ceste guerre et intention de Sa Ma touschant l'affranchissement de la
mer baltique sans vouloir estre subject aux péages, impositions et extorsions qui
se sont arrestez et establies au Sont. Ils se démontrent assez portez et affectionez,
mais usent de remises, ne pouvant rien conclure ni arrester de particculier entre
eux, mais promettent de contribuer ce qu'ils pouront en nostre faveur en leur
assemblée.
Je me porte pour la Haye affin de faire avancer leur vocation que puissions avoir
leur résolutions d'une sorte ou d'autre, puisque le temps nous est assez, voir trop
court pour nous preparez en cas de refus. Jay envoyé de Hambourg et Bremen au
Résident P[eter] S[piering] sa comission et lestres à Messieurs les Estats Généraux
et prince d'Orange sur se suget. Je n'apréhende rien que le délay et perte de temps
qui nous est si cher. Je ne faudray à vous doner avis en temps et au plus tôt de ce
que ji podray faire; si les grandts estoient du sentiment du comun, nostre partie
seroit desja faite. Dieu qui at les ceurs en sa main les y veulle disposer. Cest en sa
sainte garde que vous recommande, monsieur,
vostre très humble serviteur,
Louys de Geer.’
(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml. - Bref till Johan Axelsson Oxenstierna.)

o

N . 36. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
1)
's Gravenhage, 22 Februari / 3 Maart 1644.
De Staten-Generaal kunnen geen besluit nemen

1)

De brief is gedateerd ‘Haghen, 23/3 Marty 1644’, d.w.z. 22 Februari/3 Maart 1644; De Geer
vergist zich één dag bij de berekening van den datum volgens den ouden stijl en stelt dien
op 23 in plaats van op 22 Februari. Ten onrechte is de brief in de Zweedsche uitgave op 23
Maart 1644 gesteld. Dat 3 Maart st. n. de juiste datum is, blijkt uit de mededeeling, dat de
Staten van Holland niet zullen vergaderen vóór den ‘8sten deses’. De hier bedoelde
vergadering begon 8 Maart 1644.
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over de aangelegenheden van het Noorden, voordat de Staten van Holland zijn
bijeengekomen.
1)

‘Hoochwolgeboren genadige Heer, by mynen jongsten van 15/25 Februarij hebbe
tie

ick Ihr Ex geadviseert het weinich, soo hier uutgericht hadde ende noch te
vermoeden was te doen, dewyle by de Heeren Staten General geen resolutie
genomen konde worden, voor ende aleer de Staten van Hollant haer advis hadden
ingebracht, ende dat haere vergaderinge off eerste sessie voor den 8 deses niet te
vermoeden was, ende dat het dan noch ten minsten 8 dagen aenlopen soude, eer
sy daerover deliber[er]en souden ende haer advis inbrengen, door welker dilay de
gemeine saeke last lieden mochte, over al 't welcke ick besloot, dat wy ons naer
de

2)

het 7 artykel myner instructie souden moeten reguleren ende derhalven de Heeren
gebeden by tijts daerinne te willen versien ende het haere daertoe contribueren,
wandt sye hier (naer mijn ordeel) eerst sullen willen sien, wy meester van 't spel sal
3)
weesen, ende daernaer eerst partie kiesen, ende 171 niet achten. Dat is soo-

1)
2)
3)

Deze brief is niet meer bewaard.
Deze instructie is hierachter afgedrukt onder ‘Varia betreffende Louis de Geer.’
In de Zweedsche uitgave van dezen brief wordt hierbij aangeteekend: ‘Dit cijfer wordt in
verschillende cijfersleutels van dezen tijd opgelost met 's-Gravenhage’. Dit geeft hier echter
geen zin; naar mijne meening wordt met 171 het in 1640 tusschen Zweden en de Republiek
gesloten verbond bedoeld.
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veel ick tot noch toe van de saeke kan oordeelen. Referere mijn wyders aen de
meerdere particulariteyten, soo de Heer resident werdt adviseren, Godt biddende
ts

cie

Ihr Kon. Ma wapenen te willen segenen ende Ihr Ex

in langduirige gesondheyt

ties

t'erhalden, Ihr Ex

gans dienstbereyder dienaer
De Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 37. Louis de Geer aan de Zweedsche gezanten op de vredehandeling
te Minden of Osnabrück.
1)
Amsterdam, 28 Februari/9 Maart 1644.
Over de stemming in Nederland ten opzichte van Zweden. Verzoekt aan de gezanten
hem te helpen aan het noodige geld voor de werving van manschappen, schepen
enz.
‘Messieurs, après mon arivement m'estant transporté à la Haye pour représenter à
messieurs les Etats Généraux le motiff de nostre guerre avecq le roy de Dennemarc
et les induire à se resentir des torts receu du mesme Roy et rémonstrer leur intérest
en dépendre plus que le nostre, en lieu de les y voir portez je les trouve plustot
contraires et esmeus d'une jalousie et envie du progrès de nos armes et de ce

1)

De brief is gedateerd ‘29/9 Febr. 1644’; daarmede bedoelt De Geer 28 Februari/9 Maart, want
ook hier vergist hij zich één dag in de berekening van den ouden stijl.
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que nous avons quité l'Allemaigne, en laquelle guerre ils ne nous ont pourtant
g[u]ères soulagé, mais au contraire bien engagez; considérant doncq leurs remises
et qu 'ils tachent à tirer l'affaire en longeur, sans se vouloir desclarer et que nous
voyons que nostre ennemi se renforce de leur estat, faisant ici achapt de navires,
1)
armes et munitions et levée de gens , qui partent d'ici de jour à autre, jay jugé pour
té

le service de Sa M estre expédient de nous pourvoir ausy de navires et gens selon
la charge que m'en ont donné messieurs les régens et dont ausi je vous ay envoyé
leur lestres, pour demander en ung besoing 2000 musquetaires, en cas que je ne
les pouisse recouvrir par deça. Or l'occasion se présente fort favorable, tant à cause
que la levée de 4000 fantassins que le comte Hindrick de Nassaw devoit faire pour
2)
la signeurie de Vénise est contramandée, qu' aussi parce que messieurs les Estats
licentient 9 compagniez d'infanterie et deux compagnies de cavalerie. On poudrat
ici plus commodément et à moindre frais recouvrir les susdits 2000 musquetaires
que de les faire lever en vos cartiers et transporter en deça, mais l'argent nous
manque pour faire la ditte levée, car je n'en puis avoir suffisament pour les 40
vaisseaux qu'il me convient fraiter, car le Roy de Dennemarc nous y met l'enchère,
et aussi par manquement des parties à ce ordonées. C'est pourquoy je vous fais
[parvenir] la présente pour vous représenter la nécessité de l'affaire et vous supplier
d'i pourvoir et y contribuer vostre assistence soit hors des contribution ou d'allieurs.
J'en escris semblablement au

1)
2)

Zie De Sleutels van de Sont blz. 53-57.
Over deze voorgenomen werving van Graaf Hendrik van Nassau-Siegen ten behoeve van
Venetië vgl. Aitzema II blz. 936.
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général L[ennart] To[r]stenson. Je vous prie me mander sur quoy je me poudray
résoudre, car faute de moyens il faudroit quiter une partie, voire la plus part de nos
conseptions, d'autant que je trouve ici l'estat en autre disposition que n'avions fait
compte à Stockholm de le trouver. Je seray doncq attendant avecq inpatience vos
avis et ordres et après vous avoir baisé bien humblement les mains, je me diray,
messieurs, votre très humble serviteur
Louys de Geer.’
1)

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml. - Bref till Johan Axelsson Oxenstierna. )

o

N . 38. Louis de Geer aan de Zweedsche gezanten te Münster.
Amsterdam, 9/19 Maart 1644.
Berichten over de houding der Republiek ten opzichte van Zweden en Denemarken.
e

2)

‘Messieurs, ma dernière fust du 12 de ce mois . Ce que jay tousjours appréhendé
nous arrive, leurs remises mestant suspectes; sy mons. Spiring ne vous lavoit
mandé, la copie de la lettre cy-jointe le dirat.’ [In dezen brief ligt een papier,
waarboven: ‘copie van 18 en 19 Marti 's Gravenhage’. Het is een copie van een
brief van den Zweedschen resident Spiering aan Louis de Geer, zooals blijkt uit den
aanhef van den brief van De Geer aan de Zweedsche

1)

2)

Ook de brieven van De Geer, die aan de gezamenlijke Zweedsche ambassadeurs te Minden,
Münster of Osnabrück geadresseerd waren, komen voor in de briefverzameling van Johan
Axelsson Oxenstierna, een dezer gezanten.
Deze brief komt in de verzameling niet meer voor.
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gezanten, d.d. 16 26 Maart 1644. Spiering bericht daarin, dat de Deensche gezant
1)
Gunther voorgisteren audientie heeft gehad bij Haar Hoog Mog.; zijn propositie
strekte daarheen, dat Nederland aan Zweden geen assistentie zou doen door
subsidie of toevoer, maar Denemarken zou assisteeren. ‘Men wil mijn seeckerlijck
berichten,’ zoo schrijft Spiering verder aan De Geer, dat de resolutie van de Staten
van Holland zou wezen, dat zij door de alliantie niet gebonden zijn om met Zweden
tegen Denemarken oorlog te voeren; maar dat men aan beide kronen ambassadeurs
zal zenden ter mediatie, met een aanzienlijke vloot om de koopvaardijschepen door
de Sont te convooieeren, en ondertusschen zoowel aan Zweden als aan Denemarken
scherpelijk te verbieden om schepen, ammunitie of bootsvolk van hier uit te voeren.]
‘Je ne laisse pourtant de continuer; 3 navires ont passé montre et 3 le feront après
demain. Dieu veuille diriger leurs conseils à meilleure fin. C'est en sa divine protection
que vous recommande’ etc.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml. - Bref till Johan Axelsson Oxenstierna.)

o

N . 39. Louis de Geer aan de Zweedsche gezanten te Münster.
Amsterdam, 16/26 Maart 1644.
Over zijn uitrusting van een vloot, die in Holland oogluikend wordt toegelaten.
2)

‘Par celle de dessus et la copie de la lettre

1)
2)

Zijne propositie in Resol. St.-Gen. 16 Maart 1644.
Nl. de hiervóór gedrukte brief van 9/19 Maart, die in de eerste helft van dezen brief in afschrift
wordt medegedeeld.
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r

ces

de m Spirinx, Vos Excell poudront juger de nostre estat. Je nay pourtant laissé
de poursuivre plus vivement que du passé et avancer de tant plus que l'on nous
menaçoit de retenue, sachant que des Estats Généraux 4 provinces estoyent
absentes et que ceux de Hollande en leur particulier ne pouvoient agir en la
1)
deffence , laquelle ils ont assez disputée pour la faire provisionnelement. Mais à la
fin avant leur séparation ont résolus de tolérer ce que javois faict, mais de me faire
signifier de suspendre le reste, jusques à ce qu'ils cussent faict leur équippages,
2)
d'autant que tant ceux de l'Admirauté que les Directeurs se plaignoient que je leur
ostois tous les plus grande vaisseaux et les incommodois au louage des matelots
et des gens marines, mais quoy qu'ils m'en disent je ne laisseray d'avancer nostre
affaire. Ils ont aussi résolu de renforcer leur flotte de la moitié et que les directeurs,
qui ne tenoient que 16 navires, en équipperont 32 et joindre à iceux autant des
navires de l'admirauté qu'ils poudront et conduire leurs navires marchands par le
Sont sans payer de tolle. Aussi ont ils proposé d'envoyer ambassadeurs avecq la
dite flotte, mais dautant que les Estats Généraux restoient complets, la résolution
ne se poudrat prendre là dessus qu' après les festes de Pasques.
3)
Le secrétaire du Roy de Denemarc at esté esconduit touchant les 3 régimens
de Ferens, Rosencrans et van Loo, comme aussi du subside qu'il avoit demandé
de Messieurs les Estats.

1)
2)
3)

Lees: défense (nl. een verbed aan De Geer om uit te rusten).
Over de hier bedoelde ‘Directeurs van het ordinaris en extraordinaris convooi naar Oosten
en Noorwegen’ vgl. De sleutels van de Sont blz. 62-65.
De Deensche gezant Gunther, die den titel ‘Kammersekretar’ voerde.
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Sy je puis estre tant soit peu secouru d'argent, j'espère de mettre en mer 40 navires,
sur quoi j'attends response du général Torstenson. Or, après vous avoir bien
humblement baisé les mains, je me dirai, Messieurs, votre très humble et obligé
serviteur
De Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml. - Bref till Johan Axelsson Oxenstierna.)

o

N . 40. Louis de Geer aan den Zweedschen Rijksmaarschalk Jacob de
1)
la Gardie .
Amsterdam, 20 April 1644.
Roept zijn steun in om het noodige geld te krijgen voor de uitrusting der hulpvloot.
‘Monseigneur. L'embaras des affaires, desquels je me suis trouvé comme accablé,
joinct le peu ou point de commodité de pouvoir escrire ont arresté pour quelque
ce

temps le cours de ma plume. Votre Ex aurat apprins de mes lettres au Sénat le
cours des affaires. Certes je fusse...... succombé en ceste charge, rencontrans ung
estat sy froit et mal porté en une cause qui leur importoit plus qu'à nous. Qu' aurions
nous doncques à attendre, si leur interrest n'y estoit point porté, puisqu'en si juste
cause ils se déclarent n'estre obligez à l'offensive, mais

1)

Deze, en de hierna afgedrukte brief van Louis de Geer aan Jacob de la Gardie d.d. 2/12 Mei
1614, worden niet bewaard in het Rijksarchief te Stockholm, maar in de Universiteitsbibliotheck
te Dorpat; zij zijn gedrukt in het Verslag van een onderzoek naar archivalia in Rusland door
Dr. Uhlenbeck, blz. 8-9; ter wille der volledigheid heb ik ze ook in mijne uitgave opgenomen.
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seulement à une interposition, nous déniant mesmes en ceste occasion le secours
de subside, accordé pour la guerre d'Allemagne, et l'assistance de leurs navires
té

pour joindre à ceux de Sa Ma . J'en estois venu au bout, si le courage n'eust vaincu
té

mon naturel par un embrassement du service deu à Sa Ma , qui me fit franchir toute
crainte et prendre résolution d'équipper à nos fraix une flotte, non telle que nous
l'avions arrestée, mais plus puissante en force et pouvoir, puisque leur conjunction
ce

1)

nous mancquoit. Je suplie Votre Ex se resouvenir de ses promesses et y apporter
de son pouvoir à ce que j'en puisse estre desgagé, car la partie m'est trop grande
et surpasse mes forces; à quoy m'attendans je prie Dieu qu'il Luy plaise maintenir
ce

Votre Ex

en parfaicte santé et prospérité, me disant tant que vivray’ etc.

(Universiteits-bibliotheek te Dorpat. De la Gardieska Saml.)

o

N . 41. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
2)
Amsterdam 15/25 Maarrt en 15/25 April 1644 .
De Staten-Generaal hebben nog geen besluit genomen, maar zullen klaarblijkelijk
trachten het evenwicht tusschen Zweden en Denemarken te bewaren. De Staten
van Holland hebben besloten

1)
2)

Jacob de la Gardie had klaarblijkelijk zijn steun beloofd om De Geer te helpen aan het voor
zijne uitrusting noodige geld.
Deze brief bestaat uit een copie van een brief van 15/25 Maart en uit een daaraan toegevoegd
schrijven van 15/25 April 1644; de datum van den eersten brief blijkt uit een kantteekening
‘15 25 Martii’ naast de woorden ‘Cy-dessus est copie de ma dernière’.
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gezanten naar Zweden en Denemarken te zenden om hunne bemiddeling aan te
bieden. Over graaf Hendrik van Nassau-Siegen. De Zweedsche hulpvloot is uitgerust.
De Staten van Holland hebben besloten een vloot uit te rusten tot convooi der
koopvaarders en transport der gezanten.
‘Il plaira à Votre Altesse de me pardonner, sy je ne leur ay pas plus tost escript. Jay
trouvé icy les humeurs en telle disposition, que jay eu de la paine avant de pouvoir
recognoistre leur droicte inclination, favorisant lung jour le party danois, et après
estre informez le nostre, et après estre sorty de leur conseil un meslange, sy bien
qu'à cest heure les Estats Généraux n'ont encore prins ferme résolution, combien
que par maxime d'estat nous les voyons portez à vouloir favoriser et aider le parti
le plus foible, estant jaloux et ombrageux de nos trop grands progrès et voudroient
bien tenir ces deux royaumes en contrepoix et bas estat, ce que nous voyons à
l'oeil et touchons à la main, combien qu'ils ne [se] déclarent si ouvertement. Les
1)
Estats de Hollande ont ventu le lalianse en leur assemblée et conclu (d'autant
qu'on ne les at pas préadvertis) qu'ils n'estoyent obligez à sengager avecq nous en
ceste guerre et arresté de faire équipper en toute diligence tous leurs navires de
guerre, en laiser ici une partie contre les Dunquerquois et avecq le reste conduire
leur flotte par le Sont, envoyer joint icelle deux ambassadeurs aux deux coronnes
et s'interposer comme médiateurs. Votre Altesse selon sa prudence poudrat bien
juger de leur intentions.

1)

Hij bedoelt waarschijnlijk: ventilé.
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1)

té

Le Conte Henry at fait toutes ses dépêches requises vers Sa M et escript tous
les 8 jours, pourveu que les lettres puissent passer. Votre Altesse poudra estre
2)
asseuré de sa part de son pourchas; la paix faite entre le pape et les Vénétiens le
3)
fait ahhanner après l'accomplissement de ses désirs et n'eust esté ceste guerre,
4)
il fust desja party , mais il ne scait comment pouvoir passer.’
‘Cy-dessus est copie de ma dernière. Depuis avons eu plusieurs rencontres, sy que
nostre équippage ne s'est avancé comme nous l'eussions bien désiré. Toutefois
nous en sommes venu au bout, Dieu mercy, et donné à l'admiral les instructions
5)
6)
joint la présente . La flotte consiste en n grands et l communs navires bien équippez
et pourveux d'hommes à l'offensive et deffensive; depuis mes apprests messieurs
les Estats ont conclu de mettre en mer 46

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Graaf Hendrik van Nassau-Siegen had reeds in het begin van 1643 eenigen tijd in Zweden
doorgebracht; de Zweedsche veldmaarschalk Wrangel was met zijne zuster Amalia getrouwd.
Vgl. Archives de la maison d'Orange-Nassau, 2e série, IV p. 78-82. Gedurende zijn verblijf
in Zweden maakte hij het hof aan Maria Euphrosina, dochter van Johan Kasimir; ook na zijn
vertrek dong hij naar haar hand; maar Johan Kasimir weigerde zijne toestemming. Zie over
dit alles Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling, Senare Afdelningen, Tionde
Bandet, blz. 789, 791, 811-815 en 824-828. Maria Euphrosina huwde later met Magnus
Gabriel de la Gardie.
Lees: ahaner.
Graaf Hendrik schijnt dus in 1644 opnieuw naar Zweden te hebben willen gaan om zijn
aanzoek te bepleiten.
Daardoor werd de door Graaf Hendrik van Nassau-Siegen voorgenomen werving (zie hiervóór,
blz. 248) onnoodig.
Deze instructie ligt er niet meer bij.
In den volgenden brief aan Jacob de la Gardie d.d. 2/12 Mei 1644 geeft De Geer de sterkte
zijner vloot op, nl. 32 schepen.
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vaisseaux de guerre pour passer le Sont, qui serviront de convoy à leur flotte
marchande et de transport à leurs ambassadeurs. Lon croist qu'ils poudront estre
prêts ½ may. Les ambassadeurs ne sont encores desnommez, mais lon travaille
pourtant à leur instruction. C'est tout ce qui mérite d'estre représenté à Votre Altesse,
de laquelle je demeureray toute ma vie’ etc.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål.)

o

N . 42. Louis de Geer aan den Zweedschen Rijksmaarschalk Jacob de
la Gardie.
Amsterdam, 2/12 Mei 1644.
Berichten over de uitrusting der vloot van de Nederlanders en der Zweedsche
hulpvloot. In Den Haag is men bezig met het opstellen van de instructie voor de
gezanten. Heeft geld gezonden aan Graaf Magnus [Gabriël de la Gardie]. Verkeert
in groote financieele zorgen door de uitgaven voor de hulpvloot.
‘Hochwolgebohrner Herr, Ihr Excell. wirdt zweiffels ohne aus meinem vorigen
schreiben vernommen haben den zustandt unserer handelung. Ich hab meine
equippage zu rechter zeit volbracht, dan es itzunder gantz unmüglich wehr so weit
zu bringen, wan ich auch schon noch einmahl so viel anwenden wolte; dan die Hern
Staaden haben mit grosser mühe kaum überkommen können soviel schiffe als sie
vonnöthen, undt sie haben dieselbige heuren müssen, welche kaum von dem see
angekommen waren undt noch nicht ausgeladen hatten; haben auch nicht können
bekommen soviel bootsvolck als sie vonnöthen; undt
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beläufft sich ihr equippage uff 46 schiffe vor die Ostsee, 40 vor die Westsee undt 8
cruyssers vor die Ostindische Compagnie. Unsere flott ist den 9 dieses monats aus
dem Flie fortgesegelt, bestehende in 32 schiffen, wohl montiret und equippiret mit
1)
waffen, munition undt victualiën undt 7000 mann, resolut umb der cron Sweden
so treu zu dienen, als wan sie ihre eygnen unterthanen wehren; Gott wolle ihr
vorhaben segnen. Der Admiral geht naher Hr. General Torstenson, von demselben
ordres zu empfangen, wie ich in meinem letzten schreiben mit ciffren an die
hochlöbliche Regierung berichtet. Der Hern Staaden flott wirdt den letzten dieses
monats bereit sein. Man bemühet sich im Hagen wegen instruction der
2)
Ambassadeurs; die von Hollandt begehren die pluralität und den vorzug als die
am meisten interessiret, undt zu haben völlige macht undt gewalt zu schliessen
nach beschaffenheit des zustands, entweder sich mit uns zu conjungiren etc.; was
sie deswegen schliessen werden, wirdt die zeit lehren; die Bürgermeister von dieser
3)
stadt sindt noch daselbst. Ich hatte an Graff Magnus anfänglich 1500 L. remittiret;
weil er mir aber geschrieben, dass er sich damit nicht desgagiren könte, hab ich
4)
ihm credit-brieffe überschickt an Monsr. Hoeufft über andere 1500 L. Ich hab mich
alhier sehr en-

1)
2)
3)

4)

Dr. Uhlenbeck (zie zijn Verslag enz. blz. 8) leest ‘undt der von huuden’, wat geen zin geeft;
ik vermoed dat in den brief staat: ‘umb der cron Sweden’ enz.
Vgl. De sleutels van de Sont blz. 66, noot 4.
Graaf Magnus Gabriël de la Gardie, een zoon van Jacob de la Gardie, vertoefde van 1641
tot 1644 in Nederland en in Frankrijk: Wrangel, De betrekkingen tusschen Zweden en de
Nederlanden enz. blz. 173, 174.
Zie hiervóór, blz. 237.
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1)

gagiret mit dieser grossen equipage, welch sich belauffen wirdt über 200 dausendt
reichsthaler, deswegen ich in grossen sorgen stehe, bittende Ihr Excell. Sie wolle
sich gefallen lassen ordres zu geben, damit meine völcker bey ihnen mögen versehen
sein, undt ich hiraus mit ehren kommen möge; dan man redet täglich von nichts
anderes als von banquerouten und traurigen zufällen, undt man muss mitleidens
haben mit solchen leutten, welche das grösste part ihres vermögens under den
kriegsravagen haben. Ich hab an hochgedachten Graffen [Magnus Gabriel]
geschrieben den abzug unserer Ambassadeurs, nemlich den letzten dieses monats;
ich hoffe dass er seine reyse darnach disponiren wirdt; dan es ihm sicher durch zu
2)
kommen eine grosse commodität sein würde ’.
(Universiteitsbibliotheek te Dorpat. De la Gardieska Saml.)

1)

2)

Uhlenbeck t.a.p. blz. 9 heeft ‘700 dausendt Rthr.’; in mijn Verslag van Skandinavische archivalia
blz. 74, noot 4, heb ik reeds de reden aangegeven, waarom ik vermoed, dat hier ‘200 dausendt’
moet worden gelezen. Dit vermoeden wordt thans tot zekerheid door den hierna volgenden
brief van De Geer (dien van 4/14 Mei 1644 aan Axel Oxenstierna), waarin hij schrijft dat op
dat oogenblik ‘die unkosten, so zu aussrustung Ihrer Kön. Maj. flot alhier angewendet worden,
unverhofft über 200 dausent rthr. belauffen.’ Hetzelfde bericht De Geer in zijn brief aan de
Zweedsche gezanten te Osnabrück van 20/30 Mei 1644.
Volgens Jaarboek van den Nederlandschen adel V blz. 219, noot 1 is Magnus Gabriel de la
Gardie in 1644 met Louis de Geer zelf uit ons land uitgezeild; dit moet dan in September 1644
geschied zijn; hij heeft zich dus niet, zooals De Geer in bovenstaanden brief aanduidt, tegelijk
met de Nederlandsche gezanten naar Zweden begeven; deze vertrokken trouwens niet in
het laatst van Mei, zooals De Geer in bovenstaanden brief meende, maar eerst in het begin
van Juli: zie De sleutels van de Sont blz. 73.
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o

N . 43. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Amsterdam, 4/14 Mei 1644.
Roept de hulp van den kanselier in, opdat hem de noodige geldmiddelen verstrekt
worden om de verplichtingen na te komen, die hij heeft moeten aangaan voor de
uitrusting der hulpvloot.
‘Hochedler wolgebohrner Herr, nechst meinen bereitwilligen diensten zuvorn kan
ich nicht underlassen Ihr Excell. zu verstehen zu geben, welcher gestalt sich die
unkosten, so zu aussrustung Ihrer Kön. Maj. flot alhier angewendet worden,
unverhofft über 200 dausent rthlr. belauffen, undt ich mich desswegen sehr engagiret
undt weiter alls eigentlich meine obligation hielte notwendig einlassen müssen, solte
anderss dass wolangefangene werck im anfang nicht verhindert, sondern zum
gewunschten zweg gelangen; auch bey meinem gutten credit versprochen, von hier
nicht zu verreissen, es sey dan alles zuvor mit danck bezahlet, also dass ich
allerhandt mittel undt wege suchen muss, mich mit ehren hirauss zu bringen. Ich
hab desswegen an die hochlöbliche Regierung geschrieben, dieselbe gebetten,
dass sie ihr wolle gefallen lassen ordre zu geben, damit ich mit mitteln möge
versehen werden umb den rest (ohne welchen ich nicht von hier kommen kan) zu
bezahlen, auch deren underschiedene vorgeschlagen, entwedder dass sie ihre quot
1)
vermehren, oder man mir von den Frantzösischen geldern oder anderwerts zu hulff
kommen möge.
cell

Weil ich dan auff Ihr Ex

1)

zusage diss werck

Nl. de subsidiegelden van Frankrijk aan Zweden.
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angefangen undt mich (über vermuten) so weit hab engagiren mussen, alss hab
ich auch die gewisse zuversicht undt vertrauen zu Ihr Excell., Dieselbe werde bey
hochlöblicher Regierung so wohl ins gemein alss in particular diess werck so helffen
forttreiben, damit mit ehestem mittel verschafft werden undt ich hirauss mit ehren
kommen möge. Solches versehe ich mich zu Ihr Excell. undt bin deren schleunigen
antwort hirauff erwartendt.
Ihr Exellentiën gehoorsamer dienaer,
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 44. Louis de Geer aan de Zweedsche gezanten te Osnabrück.
Amsterdam, 20/30 Mei 1644.
Heeft de hulpvloot des te sterker moeten uitrusten, omdat Nederland niet één lijn
wil trekken met Zweden. Een gedeelte der vloot is naar de Elbe gezeild; de rest zal
de Deensche vloot opzoeken. Roept de voorspraak der gezanten in, opdat de
Eichsfeldsche Stenden hem betalen wat zij hem schuldig zijn.
‘Edle wolgebohrne Herre,
Ihre Excell. werden zweiffelsohne verstanden haben, wasz für incommoditeten
wegen equippiren der flott, so uff befehl Ihr. Königl. Maj. alhier auszgerustet worden,
bisz dahero vorgefallen; dan weil ich und[er]schiedene mahlen hin undt her, baldt
naher dem Hagen, baldt in dasz Vly notwendig verreiszen muszen, bin ich solches
an den Hern Residenten Spiring
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1)

undt Hern Appelbaum zu recommandiren genötiget worden. Esz ist mir eine sehr
schwere last geweszen, weil ich den hieszigen Staat so irresolut undt ungeneigt zu
der conjunction gefunden hab, deszwegen ich die floot destomehr versterckern
muszen in equippage undt darzugehörigen völckern, undt wie sie einer nach dem
andern bereit waren in die sec auszlauffen laszen, dem gedräueten arrest desto
2)
eher zu entgehen. Der vice-admiral , so etlichen Dänischen schiffen nachgejagt,
ist bisz uff die Elbe kommen, underdeszen der admiral mit den restirenden schiffen
fertig worden undt nach gehaltener communication mit dem Herrn General-Major
3)
Mortaigne haben wir sämptlich rathsam befunden obbesagte floot an die Jutse
4)
küste zu senden, alda noch 1000 musquetierer ein zu nehmen undt desz Königs
von Dennemarck schiffsfloot zu Gottenburg, so fern sie von dar wieder weggangen,
gehen zu suchen undt in solchem allem Hern General Torstensons ordre undt advis
zu folgen. Ich hab mich sehr engagiret undt mehr alsz 200 dausendt rthlr. zur
auszrustung vorgedachter floot anwenden muszen, deszwegen ich in groszen sorgen
bin undt allerhandt mittel suchen musz mich mit ehren hirausz zu bringen. Thue
Ihren Excell. zu wiszen, dasz mir die Eichsfeldische Stände von 23 jahren hero 18
dausendt rthlr. laut ihrer eigenen

1)
2)
3)

4)

Harald Appelboom, destijds Zweedsch commissaris te Amsterdam.
Dit was Hendrik Gerritsen.
Caspar Cornelius de Mortaigne, van geboorte een Nederlander, stond in Zweedschen dienst
resp. als overste, generaalmajoor en generaal-luitenant: zie Rikskansleren Axel Oxenstiernas
Skrifter och Brefvexling, Senare Afdelningen, Åttonde Bandet, het register i.v. Mortaigne.
Vgl. De sleutels van de Sont, blz. 90.
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obligation und schuldbriefs, darinnen sie sich zur bezahlung berührter summ gutwillig
1)
verpflichtet, schuldig blieben . Gelanget demnach an Ihre Excell. meine gantz
dienstliche bitte, Sie wolle[n] mich an Hern General Königsmarck, so sich an itzo
2)
an deren örtern befindet undt gutte gelegenheit hatt mir zu meinem recht zu
verhelffen, ufs beste deszwegen recommandiren, damit ich ohne fernern verzug
zur bezahlung der lang ausstehende schulde auffs eheste gelangen möge, darinnen
wirdt mir eine grosze freundschafft undt gefallen geschehen, undt bin widerumb zu
vorfallenden gelegenheitten umb Ihre

1)

2)

Omtrent deze zaak geeft een brief (copie) van de vijf ‘Förmyndare’ (dat zijn de vijf Rijksraden,
die het bestuur voerden voor de minderjarige koningin Christina) aan den veldmaarschalk
Torstenson d.d. Stockholm, 20 April 1643 - welke brief bij den brief van Louis de Geer aan
de Zweedsche gezanten te Osnabrück, d.d. 20/30 Mei 1644 ligt - nader uitsluitsel. Uit den
brief der Förmyndare blijkt, dat de ‘Eichsfeldische Stände’ vroeger oorlogsschatting hadden
moeten betalen aan Christiaan van Brunswijk-Luneburg; het geld daarvoor was hun
voorgeschoten door Barth. Gruwel, te Amsterdam; Louis de Geer, als zwager (zie hiervóór,
bl. 202, noot 1) en voogd der erfgenamen van Barth. Gruwel, tracht deze schuld in te vorderen;
de Förmyndare verzoeken nu den veldmaarschalk om De Geer te willen helpen, opdat hij tot
invordering der voorgeschoten som gerake. Uit de dateering van dezen brief - 20 April 1643
- blijkt, dat De Geer dus reeds vóór 1644 de hulp der Zweedsche regeering had ingeroepen
om de Eichsfeldsche Stenden tot betaling te nopen; reeds in 1636 had hij trouwens daarover
aan Oxenstierna geschreven: zie hiervóór, blz. 231; met ‘ma partie d'Aixfelt’ zal hij daar wel
dezelfde schuldvordering bedoelen, waarvan hier sprake is. Eichsfeld, destijds gebied van
den Keurvorst van Mainz aan de boven-Leine en Unstrut, ligt thans in de Pruisische provinciën
Hanover en Saksen.
Königsmarck, generaal in Zweedschen dienst, was het Stift Bremen binnengerukt: Aitzema
II blz. 1001; zoo heel dicht bij Eichsfeld was hij dus niet.
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Excell. solches zu verdienen gantz willig undt geflieszen,
tiën

Ihre Ex

dienstbereyden dienaer,

Louys de Geer’.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml. - Bref till Johan Axelsson Oxenstierna.)

o

N . 45. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
1)
Amsterdam, 25 Mei/4 Juni 1644.
Vreest, dat brieven van hem aan den kanselier niet zijn overgekomen. Er loopen
geruchten, dat de Koning van Denemarken de vloot van Maarten Thijssen in het
Lysterdiep heeft verslagen. Verzoekt opnieuw hem geld te verschaffen.
‘Hochedler wolgebohrner Herr. Nechst meinen bereitwilligen diensten zuvorn verhalte
ich Ihr. Excell. hirmit nicht, wie dass ich Ihr. Exc. schreiben vom ersten April vom
2)
hern abgesandten in Engelland undt Schotlandt vor 2 tagen wohl empfangen.
Wundert mich nicht wenig dass die meinige Ihr. Excell. so spät eingelieffert worden,
da ich doch von deren etlichen copiën zu vier- undt mehrmalen zu überschicken
nicht manquiret habe.
Gestriges tages ist ein schiff auss Curlandt alhier

1)
2)

De brief is gedateerd: ‘Amsterdam, 24/4 May 1644’, dat wil zeggen 24 Mei/4 Juni, maar De
Geer vergist zich weder een dag in de berekening van den ouden stijl.
De Zweedsche uitgave teekent hierbij aan (zie aldaar, blz. 674 noot 1, en het register i.v.
Moato): ‘Hugo Moato (Mouat), Zweedsch agent in Engeland en Schotland’.
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1)

2)

ankommen, dessen völcker sagen, dass sie zwischen Schapen undt Helgenör
ein schiff vom König von Dennemarck, eine galiote mit sich führende, gesehen
haben; ich fürchte, es wirdt dieselbe sein, so unsere pacquet bey sich hat; jedoch,
wen dem schon so wehr, will ich hoffen, dass sie ihrer gegebenen ordre zufolge
dieselbe werden ins meer geworffen haben.
Man will hier vor gewiss sagen, dass der König mit 18 grossen schiffen, welchen
sich noch 5 andere conjungiret, von Gottenburg weggangen undt die von hier
aussgelauffene flot verfolget undt in Lysterdiep ruiniret hab, welches ich destoweniger
glauben kan, weill des Königs schiffe wegen der tieffe nicht können in ihr canal
einlauffen, undt dass unser admiral seinen vortheil wohl in acht nehmen undt sich
nicht leichtlich auss demselben begeben wirdt, wiewohl er resolut undt courageux
gnug ist, undt ihm vorgenommen hatte den König bey Gottenburg zu besuchen. Ich
will nicht zweiffeln, dass underdessen der König seine gröste schifsmacht daselbst
hat, der herr general-admiral Fläming nicht wirdt solche schöne gelegenheit in der
Oostsee in acht genommen undt sich Coppenhagen genähert haben.
Im übrigen kan ich nicht underlassen Ihr. Exc. nochmalss zu erinnern, welcher
gestalt ich mich wegen Ihr. König. Maj. flot sehr engagiret, undt weil ich mich alzeit
uff Ihr. Exc. promessen undt zusage vertrauet, alss bin ich der gäntzlichen hoffnung,
weill diss werck Ihr. Kön. Maj. undt also die gantze Cron betriefft, Ihr. Exc. werde
dasselbe bey hochlöblicher Regierung so wohl inss gemein alss in particular so

1)
2)

Bedoeld is Skagen.
Bedoeld is Helsingör.
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helffen maturiren, damit man mir von den Frantzösischen geldern oder andersswo
mit ehestem möge zu hulffe kommen undt ich mich hirauss mit ehren bringen könne.
Solches versehe ich mich zu Ihr. Excell. undt bin deren tröstlichen resolution
erwartendt, der ich bleiben werde, so lang ich lebe,
tie

Ihr Ex

gansch bereyden dienaer

Louys de Geer.’
(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 46. Louis de Geer aan de Zweedsche gezanten te Osnabrück.
1)
Amsterdam, 27 Mei/6 Juni 1644.
Bericht over den slag in het Lysterdiep. Wanneer hij geen geld krijgt, kan hij aan
Torstenson niet meer kruit toezenden. Verzoekt opnieuw, dat hem geld worde
verstrekt uit de Fransche subsidiegelden en dat hij worde geholpen bij de invordering
van wat de Eichsfeldsche Stenden hem schuldig zijn.
‘Edle wolgebohrne Herrn, ich hatte mir schon vor 8 oder 10 tagen Ihr. Exc.
beyliegende zu überschicken vorgenommen, wo mich nicht dasz underschiedene
vier tage continuirliche geschrey, dasz nemblich des Königs in Dennemarck schifsflot,
so sich von Gottenburch retiriret, Ihr. Kön. Maj. alhier

1)

Wederom vergist De Geer zich bij de opgave van den ouden stijl en dateert: 26 Mei/6 Juni
1644.
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auszgerustete flot solte verfolget undt ruiniret haben, biszdahero uffgehalten hette
umb Ihr. Excell. desto gewiszern nachrichtung deszwegen zu schreiben, welche
Ihre Excell. ausz gegenwertiger desz admirals an mich überschickten schreibensz
1)
copie , so ich gestern erst empfangen, gnugsam zu ersehen haben.
Der König von Dennemarck hat sich in seines admiralsz schiff, die Dreyfaltigkeit
genant, in Coppenhagen embarquiret, in demselben vor Gottenburch sejourniret
undt unsern admiral vor seinem abzug zu rencontriren vielmalsz gewunscht; ob er
in der person selbst in dem treffen mit gewest, kan man nicht eigentlich wiszen.
Herr general Torstenson schreibet wider umb pulver, des[s]en ich ihm schon
etwasz von hier fourniret, auch eine partie von Hamburg naher Wismar überschickt;
so ich aber kein geldt bekomme, kan ich nicht mehr thun. Wan Ihre Excell. Ihnen
wolten gefallen laszen mir von dem frantzösischen geldern 6 à 8000 rthlr. zu
assigniren, könte ich die armée mit dem, wasz sie von nöthen hatt, von hier ausz
bequem undt ohne einige verhindernisz versehen; dan die last der flot ist mir so
schwer, dasz ich nicht mehr thun kan. Zu dem kömpt noch, dasz ich alle die
gequetschte matelots erhalten undt nach gebrauch undt gesezen der admiralitet
2)
recompensiren musz , auch die flot von neuem mit victualiën undt munition für den
700 von Hern General Torstenson aufgenommenen soldaten versehen, also dasz
Ihre Excell. wohl

1)

2)

Deze copie ligt niet meer bij den brief; het zal de brief van Maarten Thijssen zijn, dien ik heb
afgedrukt in mijn Sleutels van de Sont, blz. 299-302; uit den boven afgedrukten brief blijkt nu,
dat de brief van Maarten Thijssen aan Louis de Geer was geadresseerd.
Vgl. De sleutels van de Sont, blz. 91 en 92.
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consideriren undt betrachten können, in wasz für sorgen ich bin, indem ich keinen
heller zur assistenz bekomme. Bittende Ihre Excell. nochmalsz mir wegen der
Eichsfeldische schulde alle mügliche hülffe zu leisten undt wegen gedachter
frantzösischer gelder gutte anordnung zu thun. Solches versche ich mich zu Ihr.
Excell., der ich bleiben werde, so lang ich lebe,
Ihr Excell. dienstbereyden dienaer
Louys de Geer’.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml. - Bref till Johan Axelsson Oxenstierna.)

o

N . 47. Louis de Geer aan de Zweedsche gezanten te Osnabrück.
Amsterdam, 15/25 Juni 1644.
Bericht over de schade, door de vloot van Maarten Thijssen geleden, en over zijne
maatregelen tot wederuitrusting dezer vloot. Pamfletten, van Deensche zijde
verspreid over den slag in het Lysterdiep. Verzoekt opnieuw om geldelijken steun.
Berichten over de Deensche vloot.
ces

‘Messeigneurs, jay mandé par mes dernières à Vos Ex ce qui sestoit passé. Nos
ennemis ne cessant d'espandre leurs calomnies et mensonges me font mettre la
main à la plume pour vous représenter le contraire, de peu de mérites pour vous
en entretenir. Cest que nostre admiral est entré dans le Vly avecq toute sa flotte,
n'ayant laissé que 7 navires en mer pour prendre langue de l'ennemi. La flotte navoit
que pour 8 jours deau, 15 jours à trois sepmaines de boisson et 6 sepmaines de
vivres, car le tout
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estoit fort diminué à cause de 700 musquetaires qu'ils avoyent prins de renfors.
Outre ce faloit que le vice-admiral changeast de grand mast. Nous navons perdu
que 10 hommes de mer en toute la flotte et 6 estropiez, desquels deux les bras
droits emportez, 3 les jambes rompues par les esclats et ung estropié de main. Le
1)
grand admiral son petit esquiff et son grand voisle déchiré, voilà toute nostre perte,
2)
Dieu merci, en deux sy signalées rencontres. Au reste la flotte s'apreste pour sortir
3)
la sepmaine prochaisne avecq celle de messieurs les Estats , et ay fraitté de
4)
nouveau ung grand vaisseau arrivé du destroit pour servir d'admiral, lequel je fay
monter avecq 40 pièces de canons embas de 18 ℔ et au dessus de 8 ℔. Jestois
après en fretter encores 2, mais les ministres danois voyant ne pouvoir de haute
main empescher mon équipage, le viennent troubler par leurs pasquilles qu'ils ont
faicts semer en toutes les villes de ce resort pour me rendre suspects à ung chascun.
Le monde en juge à la vérité que ce n'est pas le faict d'ung homme seul. J'y ay
foncé le verdt et le secq (comme lon dict) et me sens réduict au bout de mes forces.
ces

Je supplie dereschef Vos Ex

1)
2)
3)

4)

de me vouloir faire avancer le capital des

Esquif = boot, sloep.
In het Lysterdiep was nl. tweemaal gestreden, op 26 Mei en op 4 Juni: zie De sleutels van
de Sont bl. 91.
De Nederl. gezanten brachten hiertegen bezwaar in en de Nederl. vloot is dan ook uitgezeild
voordat Maarten Thijssen weer in zee stak: vgl. De sleutels van de Sont blz. 74. Naar
aanleiding van het daar medegedeelde zij hier er op gewezen, dat uit bovenstaanden brief
van De Geer blijkt, dat wel degelijk eerst het voornemen bestond, dat Maarten Thijssen's
vloot tegelijk met de Nederlandsche zou uitzeilen.
Een straatvaarder, d.i. een schip, dat op de Middellandsche Zee voer.
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18000 rixdalers qui me sont deues de ceux d'Eixfelt, lesquels se peuvent là retirer
de nostre armée, la debte estant liquide et sans dispute, mesme les intérests et
fruits.
Jay préveu ce grand malheur qui nous arrive, comme dès mon arrivement j'en
ay adverti messeignours les sénateurs. C'est que messieurs les Estats favoriseroyent
nostre ennemy, lequel ayant réduict au bout de tous moyens et en estat de luy faire
accepter conditions raisonables et équitables, ils [le] vont renforcer par le payement
1)
des péages du Sont et de Norwège , car la flotte et nos ambassadeurs partent
avecq ordre de payer les tolles selon l'accordt faict 1641, tellement que renforcé
d'argent il l'employerat une grande partie ou presque le tout à l'achapt de tous les
grands navires de ce pays, qui sont les armes et les moyens avecq lesquelles il
nous peut faire le plus grand mal. Que sy je pouvois avoir 100 mil rd. je poudrois le
prévenir et les fraitter; par ce moyen nous en serions les maistres devant luy. Je
ces

supplie Vos Ex vouloir peser cest affaire meurement, car les plus grands navires
capitaux sont arrivez du destroit passé 8 jours, l'ung ayant esté admiral pour le Roy
de Portugal et en après pour le pape, lequel se descharge à présent, autres un peu
moindres. Une partie du subside de France nous poudroit servir de beaucoup en
ceci et estre employé ès plus grandes avantages qu'en ce temps la couronne scauroit
tirer et en veux bien respondre en mon particulier.
Navires de Elsigneur en 8 jours nous disent qu'il

1)

Over hetgeen er te doen was geweest over de vraag, of de Nederl. koopvaarders tol in de
Sont zouden betalen, vgl. men De sleutels van de Sont, blz. 65 vlg.
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ny avoit à Coppenhaghen que 13 navires; ung qui at esté dedans iceux raporte
qu'entre iceux ne sont que 4 grands, le reste comuns vaisseaux; que le Roy avecq
24 estoit encores au deça du Sont; que la galjotte prinse venant de Gottemburch
1)
avecq les lettres (comme ils avoyent faict courir le bruit) le prisonier déclare [les]
2)
avoir esté jestées en leau par le capitaine avant sa mort , tellement qu'ils n'ont rien
que le seul vaisseau; que de l'armée navale des Suédois en la mer balticque
ces

n'estoient nulles nouvelles. Voilà tout ce que jay digne de Vos Ex
supplie de me croire à jamais,

, Lesquelles je

Leurs très humble et très obligé serviteur
Louys de Geer.’
ces

[P.S] ‘Pardonnez moy sy je repais Vos Ex de ce cartabel de mensonges que jay
jointe à la présente puisqu'elle en faict mention.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml. - Bref till Johan Axelsson Oxenstierna.)
[Het ‘cartabel de mensonges’, waarvan bovenstaand P.S. gewaagt - een der van
3)
Deensche zijde verspreide pamfletten - ligt nog bij den brief, nl. een pamflet , 8 blz.
o

oct , getiteld: ‘Copiën translaet van drie missiven, daeruyt de continuatie te sien is
van de victorie, die Syne Koninglijcke Majesteyt van

1)
2)
3)

De zin loopt hier niet rond, maar de bedoeling is duidelijk.
Zie hiervóór, blz. 264.
In geen der bekende Nederlandsche pamfletverzamelingen wordt dit pamflet aangetroffen.
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Dennemarcken tegens de Sweedtsche vloote, die in Hollandt geëquipeert is, in
Lysterdiep heeft verkregen. Item de victorie van Syne Hooghfurstl. Doorl. den
Eertzbisschop tot Bremen, daer hy 3 Sweedtsche regimenten aen de riviere de Aller
boven Bremen gheruyneert heeft.
Ghedruckt t'Antwerpen in de drie kruyssen.
Anno 1644.
Met privilegie’.
De laatste dezer drie missives, ‘uyt Amsterdam, van den 15 Junij 1644’ luidt aldus:
‘Gisteren spade hebben wy tydinge uyt het Vlye bekomen, dat van de by Louys
de Geere alhier in Hollandt voor Sweeden aenghenomen schepen acht van de
gheringste derselver wederom waeren ghearriveert, daeronder vier branders,
dewelcke wonder berichten hoe het by de slagh te water in Lysterdiep onder Jutlandt
afgeloopen is. De gantsche vloote soude gheruyneert zijn, uytgenomen dese,
dewelcke sonder twijffel als poltrons zijn doorghegaen ende hun hebben gesalveert.
Het schieten uyt des koninghs schepen soude grouwelijck gheweest zijn, daertegens
de Sweedtsche Hollandtsche schepen niet en hebben konnen uytrichten. Een van
de Deensche schepen is beter geweest dan der Sweedtsche Hollandtsche ses;
men heeft daeruyt gheschoten als uyt blockhuysen; de koghels van de Sweedtsche
Hollandtsche schepen zijn weynigh deurghegaen: soo is oock de moet ende couragie
hun altsamen ontvallen gheweest. De Hooghduytsche officieren ende soldaten,
daermede de Sweedtsche Hollandtsche schepen beset waeren, hebben sich
jammerlijck aengestelt en de Sweeden in de helle vervloeckt, dewyle sy soo ellendigh
op de
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vleeschbanck ghebracht zijn. In de zee heeft men over de 500 dooden sien dryven.
Alhier tot Amsterdam is eene recht verkeerde weerelt; alle koopluyden zijn goedt
Deenschs gheworden. Aen de beurse houdt men het daervoor, dat het goedt zy
voor den handel, dat de vloote gheruyneert is; deselve soude de commercie uyt het
Noorden hebben verhindert; ghelijck dat alreede twee prysen alhier voorheenen
uytghebracht zijn, een in Harlingen, daerinne koopluyden van hier mede zijn
ghëinteresseert gheweest; men heeft roovers ghenoegh aen de Duynkerckers, de
Sweedtsche behouven dar niet by te kommen. Men sal in korten tijdt van groote
bancquerouten hooren. Louys de Geere en heeft sich in eenighe daghen niet laten
sien. Hy soude voorgheven dat de ontkommen schepen haere betalinghe mochten
soccken in Sweeden, dewyle sy hun soo slecht hebben gehouden, waermede de
reeders niet tevreden zijn; dorven hem alhier wel laten arresteren, dewyle hy van
meyninghe is met de vloote naer Sweeden te gaen. Men discoureert daervan dat
1)
hy syne Sweedse baronnie aen de beurse te verkoopen sal moeten aenslaen,
indien hy alle satisfactie wil gheven; syne jonghe Barons souden door dit werck wel
geruyneert zijn. De Oostersche vloote legt noch int Vlye met grooten naedeel van
de kooplieden. Men sal in korten tijdt van veele faillissementen hooren; dat heeft
men den Sweeden ende derselver ministers te dancken. Meer particulariteiten sal
ick morgen berichten.’]

1)

In 1641 was Louis de Geer met zijne nakomelingen in den Zweedschen adel opgenomen:
vgl. J.L.W. de Geer, Lodewijk de Geer, blz. 56.
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o

N . 48. Louis de Geer aan Johan Axelsson Oxenstierna, Zweedsch gezant
te Osnabrück.
Amsterdam, 13/23 Juli 1644.
Berichten over het weder uitloopen van Maarten Thijssen's vloot en over de
oorlogsfeiten ter zee.
‘Hochwolgebohrner Herr, Ihr. Excell. vom 27 Junij an mich abgelaszenes schreiben
ist mir bey meines abgefertigten wiederkunfft zu recht eingehändiget, auch wasz
Ihr. Exc. demselben mir mündlich an zu fuegen committiret, wohl fürgetragen worden;
bedancke mich für Ihr. Exc. gegen mich wohlmeinende affection, bittende dieselbe
mir je länger je mehr zu continuiren. Uber dasz habe ich Ihr. Exc. wasz wegen Ihr.
Kön. Maj. alhier aufgebrachten flot pasziret, zu advisiren nicht und[er]laszen sollen
undt berichte hiermit Dieselbe dasz den 14 dieser der admiral wieder mit 8 schiffen
sambt einem branderschiff auszgelauffen om sich mit 9, soo in see gebleven waren,
zu jungeren. Den 16 solte der vice-admiral mit 8 anderen schiffen undt 2 jachten
folgen; nachdem sie aber ihre ancker aufgehoben undt angefangen zu segeln, sindt
sie von einem groszen wiederwertigen windt zurückgedrungen worden, welcher sie
bisz uf den 20, da sie erst wieder zur see gangen, uffgehalten hat. Den 19 ist eine
fregate, so der admiral umb zu vernehmen wo sich der feindt auffhalte, auszgeschickt
hatte, wieder ankommen, welche berichtet dasz sie von einem Dänischen pinas,
bey Schagen vor ancker liegende, verstanden wie dasz der König mit 14 schiffen
vorüber passiret, undt hatte deren vor Coppenhagen 16, im canal vor Gottenburg
3 undt 2 vor Alborch undt noch 7 andere im Belt verlaszen, und dasz besagter
Dänischer schiffer
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so frey mit ihm geredt habe, alsz meinende er einer von den holländischen
kriegsschiffen wahr. Man sagt hier starck von einem treffen, so zwischen der
1)
schwedischen flot undt dem König von Dennemarck vorgangen sey undt 3 tage
gewähret habe, von welchem wir noch keine particularia haben. Solches habe ich
Ihr. Exc. nechst götlicher protection nicht verhalten sollen, verpleibendt
Ihr. Exc. dienstbereyden dienaer,
Louys de Geer’.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml. - Bref till Johan Axelsson Oxenstierna.)

o

N 49. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna en de overige
Rijksbestuurders.
2)
Amsterdam, 24 Augustus/3 September 1644.
Maarten Thijssen ontwijkt den vijand. De Geer heeft besloten om een deel der
hulpvloot onder den vice-admiraal naar de Belt te zenden om zich te vereenigen
met de Zweedsche vloot onder Fleming, en het andere deel onder admiraal Thijssen
naar Gotenburg om de blokkade van die stad op te heffen. Zal voortgaan met het
huren van nieuwe schepen. Geeft den raad, dat Zweden zich meester make van
de passage door de Belt en daar tol heffe,

1)
2)

De slag bij Femern: zie De sleutels van de Sont blz. 93.
Wederom vergist De Geer zich in de opgave van den datum volgens den ouden stijl en stelt
dezen op 23 in plaats van op 24 Augustus.
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waardoor de groote kosten der uitrusting der hulpvloot kunnen worden gedekt.
1)

s

‘Hochgebohrne gnädige Herren , Ihre Excell undt Gnedigen Herren seyen meine
undterthänigste dienste jeder zeit zuvohre. Ich hätte wohl gedacht, dass ich Ihre
s

Excell undt Gnedige Herren mondelinge rapport selbsten solte gethan haben von
meine geschäfften in meine gnädigste Koninginne angenohmmene commission,
dan dieweille in diese equipagie je länger je mehrer schwärigkeit täglichen fuhrfallen,
unndt den admirael Marten Thijsen seider die erste rescontris mit dem feindt gehabt
gants contrario die ordre laufft, unndt nach dem ich vermercken kan seinen feindt
nuhr sucht zue endtfliehen, sehende auss seine actie die couragie ihm endtfallen
is undt nuhr sucht hier fürs landt, da er wohl weyss seinen feyndt nicht is, in see
2)
zue kreutzen, unndt also den zeit durch zue bringen, seinen cours nach Rypen
gesetzt ihm plaets von nacher dem Belt zue segelen, so hab ich für rathsam erachtet
umb die unkosten zue sparren undt die Cron mehrer dienst zue mögen thun die
flotte in zweyen zue separiren undt den viceadmirael mit die gröste undt beste
t

schiffen nach den Belt zue commandiren, umb sich mit Ihr. Kön. May . flotte zue
conjungiren undter dass commando von den admirael Herr Claes Flaming, unndt
den admirael Marten Thijssen befehlen mit die andere schiffen die fahrt von
Gottenburch klar zue machen, weillen gistern von die herren Burgemeesters
verstanden, dass die herren ambassadeurs geschrieben haben, die passagie

1)
2)

De brief is dus niet aan Axel Oxenstierna alleen, maar aan de 5 rijksbestuurders gezamenlijk
gericht.
Bedoeld is Ribe, aan de kust van Jutland.
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1)

durch 7 Coning in Den[emarck] schiffen uff Gottenburch zu gehen verhindert hätten
2)
unndt gezwungen nacher Bahuys zue segelen unndt alda zue landen. Wan
obgemelte passagie durch den admirael klar gemacht seinde, hadt er ordre zue
hauss zu kohmen. Undter dessen werde ich trachten andere bequämere schiffen
zue hueren oder zue kauffen, dan auss die advisen von die herren ambassadeurs
verstehen wihr auch, dass in die Sondt difficulteten unndt dreygementen fuhrgefallen
t

sein über die schiffe, welche in die jurisdictie von Ihr. Kon. May . unndt Crone
Schweeden werden gehen laeden, unndt ich wohl presumiren kahn, nach die
humores von die meyste solte disponiret sein, dass man viell leyden soll, ehe man
in oorloghe solte willen kohmmen, wen schon die negotie solte last leyden. So wehre
t

gutt, Ihr. Kon. May trachtede die Belt sich zue bemächtigen undt über solches sich
mächtiger von schiffen dienen zue providiren, umb dasselbige bequämer zue thun,
s

sonder laste von die Cron, wie ich in meine vorige schreiben ahn Ihr. Excell undt
Gnedige herren Reychs Räthen in dato 15/25 Junii undterthänigst remonstriret habe,
3)
davon bey faulte der originalen hienebens copie übersende , umb solches in die
tractation mit die herren ambassadeurs mit zue dienen in obacht genohmmen werde.
Wollen nun die Herren Staaten tolereren, dass auff dem verbott von den Koning
von Den[emarck] kein saltz, häring, wein nach Riga, Revel, Pernau, Stattin

1)
2)
3)

Dit bericht was slechts ten deele juist. Vgl. daarover De sleutels van de Sont, blz. 130.
Bohus, een sterkte aan den mond der Gota-elf.
Noch het origineel, noch de copie van De Geer's brief aan de Rijksraden d.d. 15/25 Juni 1644
is meer aanwezig.
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1)

bracht werdo , so hadt die Cron gleiche macht solches zue gebieten unndt mit 2
oorlochschiffen für Dantzick gehen liggen, sie befehlen unndt constringiren ihre
ladung auff dieselbige plaetsen zue gehen lossen, undt alss dan hernacher die
Herren Staaten gegen den Koning von Den[emarck] ins zueruckkohmen der schiffen
darueber disputiren, dan die kauffleutten sich schon darin härdt beschwärt finden;
doch bessers wahr es, wen man meyster in die Belt wehre, dass die schiffen ihre
passagie durch dieselbige nahmen undt dass man den zohl von die Sondt exigierden
umb die unkosten von die flotten gutt zue machen; so kondten wir uns alzeit in
schiffen mächtiger equipiren alss unser feindt unndt eine aussheemsche schiffsflotte
in die Belt halten undt damit umb Schagen undt Gottenburch kreutzen, dahr man
den feindt zum weyllen oder elders werck solte konnen geben, welchen zohl unndt
fahrt durch die Belt williger solte werden alss durch die Sondt, wegen die freyheit
unndt navigation auff alle plaetsen. Unndt kondte man den anfang von nun ab zue
gefuglicher machen, dieweille sie nicht woll solten durffen durch den Sondt passieren,
dass die schiffen, welche ich hier angenohmen habe, sie durch die Belt zue
convoyeren undt den zohl undter den nahm von convoy thetten bezahlen; den so
die schiffen noch ein monath in dienst bleiben solten, die unkosten von de flotte
über 250 tausendt rd. sich belauffen werde, welches mir nicht muglich is zue erhalten;
bittende höchlichen Ihre Excell. unndt Gnedige Herren wollen hier versehung thun.
Solches

1)

Vgl. over dit verbod De sleutels van de Sont, blz. 78 en 112.
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s

habe ich Ihr. Excell undt Genedige Herren nicht vorenthalten können, verbleibendt
s

Ihr. Excell undt Gnediger Herren
dienstwilligster
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 50. Louis de Geer aan de Zweedsche gezanten te Osnabrück.
Amsterdam, 3 September 1644.
Uitvoerige berichten over den tocht van Maarten Thijssen's vloot in de Deensche
wateren en door de Sont.
‘Messieurs, je viens de recevoir lettres de Marten Thijssen du 9/19 d'aoust à l'ancre
1)
devant Landscron , lequel me mande avoir esté 6 à 7 jours dans le Belt sans avoir
2)
peu avancer plus avant que devant Stevenshooff , ou aiant séjourné plus de 3 jours,
le vant demeurant contraire, print résolution d'en sortir pour tascher de passer par
le Sondt, appercevant 2 grands navires de guerre du Roy de Denemarc devant
Aelburch, il print l'ung, nomé Sophia, navire neuff d'environ 200 last, l'autre eschappat
à la voisle. Delà ayant apprins qu'il y avoit 5 navires danoise devant Gottenburch,
il y entra pensant les surprendre, mais 3 d'iceux estoient sortis en mer le jour de
devant et les 2 autres, le voyant venir, se sauvèrent dans

1)
2)

Vgl. bij het volgende De sleutels van de Sont, blz. 98 vlg.
Stevenshooff (Stavnshoved), een kaap op de oostkust van Jutland, aan het Kattegat.
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1)

les Scher vers Masterlandt . Il me mande que le jour de sa venue leur apporta
2)
double joie à cause que le comte Peer Bra[he] et Baron Steenbock estant arrivez
avecq 1500 chevaux et 2000 fantasins avoient battu les trouppes de Hannibal
3)
Sestadt , prins 4 pièces de canons et munitions, grand nombre de Danois tuez, le
reste s'estoient sauvez en grand confusion vers Bahuis. Il monta sa prise Sophia
t

de gens et avecq le navire S Mathieu, qui avoit mené les capitaines, partit de là,
laissant 5 à 6 autres prinses danoises chargez de poissons et autres provisions. Il
fit voisle vers le Sondt, lequel il passa à pleine voisle et banderoles, tenant la coste
de Schonen de sy près, que ceux du chasteau Cronenburch ne les pouvoient nuire
de leur canon; touttefois ils tirèrent 7 coups après eux, chasque navire respondit de
2 coups comme signal suédois et menoyent leur prinse Sophia en derrière avecq
la bannière danoise; ainsi se mirent à l'ancre devant Landscron, aiant envoyé une
té

galliotte à Elsingburch pour prendre lang[u]e de la flotte royale de Sa M nostre
4)
Royne. Le gouverneur d'Elsingburch lui manda avoir envoyé à Malmuye vers Son
Excell. Gustavus Horn et qu'il convenoit attendre sa responce, tellement qu'il y
demeura ung jour à l'ancre, à la veue de ceux d'Elsigneur qui en eurent grand alarme
et crierie sur les Hollandois, tellement que les maistres des navires se rétirèrent en
leurs navires, car la crainte leur estoit plus grande qu'ils cuidoient, qu'il recevroit
gens de Son Excell. Gustavus Horn

1)
2)
3)
4)

Marstrand, een der skeeren op de westkust van Zweden, ten n. van Göteborg.
Peder of Per Brahe was rijksdrost van Zweden; Gustaf Otto Stenbock was generaal-majoor
bij de Zweedsche infanterie.
Hannibal Schested, Deensch stadhouder in Noorwegen.
Malmö.
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té

pour les jeter à terre et que leur Roy estoit engagé à poursuivre la flotte de Sa Maj .
Or aiant receu responce de Son Excell. Gustavus Horn, il fist voisle, passa devant
les 2 blockhuis ou pramen que le roy a basti sur l'eau et les chargea et ruina de telle
sorte, que de l'une prame ne sont restés que 5 hommes sains, le reste tuez que
blessés, car il passa en tel ordre que les navires se suivoient à la file l'ung après
l'aultre et chasque navire leur donna une volée de leur canons d'ung des costez,
tellement qu'ils démontèrent et desbrysèrent tout à faict prames et canons. Passez
qu'ils furent les dicts prames, ils virent 10 navires dan[s] esquels nombre estoit
l'admirael, sur lequel le Roy avoit esté, lesquels passant ils chargèrent aussi sans
pourtant s'arester ny estre poursuivis, car ils estoient comme en sentinelle de la
1)
flotte royale, laquelle se tenoit à l'ancre près de Meun . Iceux en nombre de 30 à
32 firent voisle et rencontrèrent Martin Thijssen, lequel ils poursuivirent jusques au
soir, puis l'abandonnèrent et s'en retournèrent devant Coppenhagen, et Marten
Thijssen avecq 19 navires poursuivit son cours de l'un costé de Borneholm et son
vice-admirael avecq 9 navires de l'autre costé. Voilà le rapport que nous font les
navires marchands depuis son département de devant Landscron. De Stockholm
me mandent que les ambassadeurs de messieurs les Estats y estoient arrivez le
2)
3)
23/3 et Monsieur la Thuilerie le 24/4

1)
2)
3)

Möen, een eiland ten zuiden van Seeland.
Er staat 23/3, maar het moet zijn 23 Juli/2 Aug.
Het moet zijn 24 Juli/3 Aug.; de Thuilleric was de Fransche ambassadeur, gezonden om
vrede te bemiddelen tusschen Zweden en Denemarken.
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e

1)

et qu'ils avoient eu audience le 6 et 7 [aôut] .
De surplus je me diray
ces

de Vos Ex très humble et obligé serviteur
Louys de Geer’.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml. - Bref till Johan Axelsson Oxenstierna.)

o

N . 51. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna. Göteborg, 14/24 September
1644.
Is drie dagen geleden te Göteborg aangekomen. Moeilijkheden in Holland wegens
de door de Zweden buitgemaakte schepen. Verzoekt opnieuw om geld en herhaalt
zijn voorstel om tol te heffen in Lijfland, de Belt of de Sont.
tie

‘Hoochwolgeboren Genadige Heer, ick hebbe Ihr. Ex voor 3 dagen mijn arrivement
2)
in der haest geadviseert . Hoe wy daernaer met die Denen gevaeren sien, werden
tie

t

Ihr. Ex uut myne aen Ihr. Kon. May schryvens vernemen. Die nacht undt perykel
van soo sware schepen veroorsaecte de myne see te nemen; seder heefft het uut
den N.W. hardt gestormt, dat men geen seyl heefft konnen voeren. Ick ben
3)
bekommert in mijn derde schip, soo ick om kondschap achter de Lap gesonden
hadde; waere hetselve hier, ick soude se in see senden de Yslandsvarders te
gemoet.

1)
2)
3)

Vgl. over het voorgaande De sleutels van de Sont, blz. 131 vlg.
Deze brief is niet meer bewaard.
De Lap is een zandbank voor den ingang der Sont.
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Wy worden in Hollandt ubel getracteert over onse prysen, die in arrest gehouden
1)
werden, daervan schoon twee in de grondt liggen undt vergaen . De heer resident
Peter Spirinx heefft lange daerover gedoleert, eyndelick tot bescheit gekregen, dat
de heeren Amb[assadeuren] in haere instructie gelast is, die saeke met Ihr. Kon.
t

May aff te handelen. In plaetse van bystandt werden wy van alle canten gehindert
ende getroubleert.
t

Ick hebbe menichmals aen Ihr. Kon. May onderdanigst gebeden undt suppliceert,
dat ick met 40 oder 50 duysent rd. uut die France subsidie mocht gesecondeert
worden, wandt het mijn onmogelick is die laste te dragen ende vrese voor groot
onheyl als die schepen werden t'huys komen; het werdt op 6 maenden aenlopen,
ick hebbe maer 3 betalen konnen, welke sich met die extraordinaria over die 200
tie

duysent rd. belopen. Ick bidde nochmaels gans dienstich, Ihr. Ex helpen mijn uut
2)
deser noot, al soude men 't daernaer wederom uut andere middelen suppleeren .

1)
2)

Vgl. over het volgende De sleutels van de Sont, blz. 171-172.
Ook tot koningin Christina zelf wendde De Geer zich in zijn financicelen nood. Zij antwoordde
hem daarop in een eigenhandig schrijven: ‘J'ay entendu par vos lettres écrites et à moy et à
mon conseil les difficultés auxquelles vous vous trouvez, étant engagé pour mes services,
employant tous vos moyens en cela, me priant de ne vous laisser sans remède; je vous
assure, monsieur, que vos intérêts m'affligent si fort comme il est possible et ainsi je ferais
mon possible de conserver pour moy un homme comme vous; je vous prie de croire que vous
m'avez obligé de ne souffrir que votre honneur coure hazard, mais j'employeray tout mon
pouvoir à récompenser vos services, montrant ainsi que je demeureray ce que je suis, votre
très clémente reine, Christine. Stockholm, le 16 Septembre 1644’: medegedeeld uit De Geer's
familiearchief bij J.L.W. de Geer, Lodewijk de Geer, blz. 89, noot 2.
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Man hadde wel in Lieflandt den Deenschen tol konnen instellen, waermede men dit
werck met gemack hadde konnen dirigeren, undt noch tijt waere 't selve aen te
1)
vangen, wandt wy nu in de Sont soo wel gerechtiget sijn als den Koninck van
Den[emarken]. Veel van de Heeren Staten (ons wel geaffectioneert) sijn verwondert,
waerom wy sulx niet en doen, in plaetse van subsidie te versoecken; dit souden wy
met recht nemen, met gemack bekomen ende sonder belastinge vant landt. Wandt
't gene uut haer cassa niet en gaet, daer maken sye geen beswaer van; de coopman
sal sijn rekeninge wel maken ende 't selve vinden. Meer andere middelen hebben
wy noch wel om ons selven te mainteneren ende het werck uut te voeren. Wy lieden
dat onse viandt gestijfft ende machtiger gemaect wordt als te voor; ons yser ende
coper wordt naer Danzyck gevoert, ende betaelen sommige dobbelden (als
2)
Dantzyksch) sommige enkelden tol (als Hollandsch). Hetselve waer oock wel te
remedieren, onse crachten te styven, ende op onse nabuyren sooveel niet vertrouwen
noch haer toe te geven.
tie

Ihr. Ex

gelieven mijn vrymoedich schryvens te excuseren undt mijn uut deser
tie

grooten noot helpen verlossen. De Heer bewaere Ihr. Exell , wyns dienaer ick altijts
blyve.
Onderdanichst
Louys de Geer.’
tie

[P.S.] ‘Ick habe uut Amsterdam aen Ihr. Ex
ontfang sende hier

1)
2)

een memorial gesonden; by faute van

Nl. om daar tol te heffen.
Niet alle natiën betaalden in de Sont denzelfden tol; de Dantzigers en de Bremers moesten
ongeveer tweemaal zooveel geven als de Nederlanders: vgl. De sleutels van de Sont, blz.
35, 36.
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1)

copie . Ende alsoo de saeke in de Belt veranderinge genomen heefft, soo konde
men hetselve gevoechlicker door den Sondt in practique stellen.
Hier werden nootsakelick oorlochschepen dienen te blyven, off die haven werdt
voorts gesloten undt met schiffen gesoncken.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 52. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 2 November 1644.
Betuigt zijn leedwezen, dat hij Johan Kasimir niet heeft kunnen bezoeken. Uit zijn
vrees dat het bevel aan Maarten Thijssen om tol te gaan heffen in de Sont dezen
niet heeft bereikt. Over koren, dat Johan Kasimir hem te koop heeft geboden. Over
de ontsteltenis te Kopenhagen na den slag bij Femern.
‘Votre Altesse me pardonnerat s'il luy plaist, sy jay trop tardé à respondre à la lettre
e

2)

du 22 du passé. Je croiois la faire par mon gendre Charles , mais les affaires à la
court trainent en longeur à l'acoustumée. C'est bien à moy de m'imputer à malheur
de n'avoir eu l'honneur de baiser les mains à Votre Altesse en passant, mais il estoit
minuict quand

1)

De copie ligt er niet meer bij; misschien is het hier bedoelde ‘memorial’ de brief, door De Geer

2)

uit Amsterdam geschreven d d. 24 Aug./3 Sept. 1644, hiervóór gedrukt als n . 49.
Nl. Karel de Besche.

o
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1)

je passay devant Schenes avecq ung vent favorable et ce qui me faisoit tant haster,
té

estoit pour faire changer les ordres données à Marten Thijssen, dont Sa Ma mavoit
faict l'honneur de me les avoir notifiées par ses lettres que je trouvay devant moy
2)
à Jenecopyn , sans lesquelles jestois d'intention de prendre la route de Calmer,
qui fust cause que du depuis je fus contraint de haster mon voiage jour et nuict pour
pouvoir estre le samedi de matin à Stockholm, ce qui me réeussit Dieu mercy. Je
rends graces infinies à Votre Altesse de sa congratulation de mon heureux retour
et succès de mes entreprises; je leur en demeureray obligé toute ma vie; à Dieu en
té

soit la gloire, qui en at donné de sy grandes victoires à Sa M . Lon nat encores
nulles nouvelles de la galiotte, laquelle fust expédiée vers la flotte après mon
arrivement, leur portant les ordres qu'en cas de victoire ils eussent à se transporter
au Sont et que Marten Thijssen eust à demeurer avecq quelques vaisseaux
hollandois auprès du Général Wrangel pour collecter les tolles au Sondt, tellement
que nous ne scaurions juger de leur poursuite après la victoire obtenue et sommes
en crainte que la galiotte ne leur estant arrivée, Mons. Thijssen ne soit parti pour
3)
Hollande et la poursuite de nostre victoire arrestée, qui seroit fort à regretter. Dieu
en aura disposé selon sa sainte volonté à laquelle il nous faut tous remettre.
Quant aux grains dont Votre Altesse faict mention, s'yl plaist à Votre Altesse les
donner à ung prix

1)
2)
3)

Blijkens het adres van dezen brief hield Johan Kasimir destijds verblijf op zijn landgoed te
Skenäs, bij de kust van Östergötland.
Jönköping.
Bedoeld is de overwinning door de Zweedsch-Hollandsche vloot onder Wrangel en Maarten
Thijssen den 23sten October op de Denen behaald in de buurt van het eiland Femern.
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dont je me puisse sauver de perte, je suis bien content retenir la partie. Je mande
r

au S George d'aller trouver Votre Altesse pour en convenir, m'asseurant que Votre
Altesse ne désirerat non plus ma perte que je ne désire à en tyrer aucun avantage,
mais tant seulement de me pouvoir servir des deniers en ces occurrences qui m'ont
1)
desnué de tous mes moyens .
Par des nouvelles lon escript de Sélande que le 18 sont arrivez les 2 vaisseaux
2)
eschappez du combat et que telle altération y estoit que sy le général Wrangel
eust poursuyvi sa victoire, les bourgeois de Coppenhaghen etc. eussent quitté [leur
ville], car le Roy nat quasi laissé aucune infanterie ny cavalerie sur l'isle, et
qu'aussytost les nouvelles venues ils ont retiré les 2 prames et levé toutes les
marques ou thonnes et menez à Coppenhaghen; qu'il ny restoit que 5 vaisseaux
de valeur dont le Roy se poudroit servir, les meilleurs vaisseaux et canons estans
emportez et perdus.
Dieu veuille maintenir Votre Altesse en parfaicte santé’ etc.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Bref till Johan Kasimir och hans gemål.)

1)

2)

Bij dezen brief ligt de minuut (ongedateerd, maar uit den aanhef van Louis de Geer's brief
aan Johan Kasimir van 13 Nov. 1644 - hierna, No. 53 - blijkt, dat de datum 6 November is)
van het antwoord van Johan Kasimir. De inhoud is onbelangrijk; aan het slot ervan schrijft
hij: ‘Touchant les grains, jay appris du Sieur George vos intentions, auquel ayant librement
déclaré les miennes, que tel jour il plaira les faire recevoir ils lui serout livrés et portés aux
navires. Mon obligation que je vous ay est si grande de ne pouvoir demander autre que le
pris courrant entre les marchands’. - De ‘Sieur George’ is vermoedelijk een zaakgelastigde
van De Geer.
Over de ontsteltenis te Kopenhagen na den slag bij Femern vgl. De sleutels van de Sont, blz.
107 vlg.
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o

N . 53. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 13 November 1644.
Berichten over de vloot van Maarlen Thijssen, die naar Göteborg is gegaan. Uit
Göteborg wordt een aanslag op Marstrand beraamd. Over handelszaken, die hij
met Johan Kasimir drijft.
me

‘Jay receu la lettre qu'il at pleu à Votre Altesse mescrire du 6 de ce mois; nous
receusmes hier lettres de Gottemborch de Marten Thijssen lequel n'avoit receu les
té1)

2)

e

ordres de Sa M , ains estoit parti de Cristianprix le 29 avecq toute sa flotte et
3)
passé le Belt , auroit rencontré ung navire de Lubeck qui venoit de Norwège, lequel
luy auroit référé que le Roy de Dénemarc auroit achepté environ 20 fluttes des
Hollandais, qu'il auroit rempli de pierres et devoient estre conduites par 2 vaisseaux
4)
de guerre pour parachever à estoup[er ] le canal de Gottemburch; sur quoy il fut
dressé son cours vers Gottemburch. Les 8 navires danois ayants esté préadvertis
5)
de sa venue par ung boeyert sestoyent retirez le jour en devant à Ma[r]strandt , sur
quoy il auroit délibéré d'y laisser 6 grands navires, une fregatte et une galiotte,
lesquels avecq mes 3 navires feroyent 11, et lui du premier bon vent sacheminerat
vers Hollande.

1)
2)
3)

4)
5)

Zic den vorigen brief.
Christianpris, sinds het door de Zweden bezet was meestal Christinapris genoemd, is het
tegenwoordige Friedrichsort, aan de Kieler bocht.
Vgl. hierbij De sleutels van de Sont, blz. 108, 109. Mijn in noot 1 van blz. 109 aldaar geuit
vermoeden, dat Thijssen niet door de Sont, maar door de Belt is teruggekeerd, wordt door
den brief van De Geer bevestigd.
Etouper = verstoppen, den toegang versperren.
Zie bl. 279, noot 1.
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1)

Le gouverneur Nyls Atterson mande outre ce qu'ils estoyent résolus de faire
l'exploict que je pensois faire estant là, d'attacquer Ma[r]strandt par mer et par terre
et ruiner les forts et navires. Je nay faict autre chose depuis ma venue icy que le
rémonstrer tous les jours et de poursuyvre tout aussytost à blocquer Bahuys, lung
et lautre ne nous pouvant faillir. Dieu leur en donne bonne issue.
2)
Touchant les grains je feray estat du froment à 9½, soil 7½, orge 7 d[aler?],
combien que plusieurs seigneurs me l'offrent à meilleur marché. Touchant les 1000
rd. j'en serviray Votre Altesse selon sa demande, seulement la prierai je que l'argent
de cuyvre soit délivré à ceux de Nycopyn et Nebequarn, ausquels je mande par
ceste poste qu'ils l'aillent recepvoir des commis de Votre Altesse à Schenes avecq
300 thon de graines, moitié soil, ½ orge, et que je supplie Votre Altesse de
commander qu'il leur soit délivré. Sur ce prie Dieu maintenir Votre Altesse en
parfaicte santé et longue vie’ etc.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Bref till Johan Kasimir och hans gemål.)

o

N . 54. Louis de Geer aan Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 4 December 1644.
Berichten over de krijgsgebeurtenissen en over zijne particuliere zaken met Johan
Kasimir.
Bericht hem onbelangrijke nouvelles over gebeur-

1)
2)

Nils Assarsson Mannersköld, gouverneur van Göteborg.
Het woord ‘soil’ vond ik niet bij Littré; het schijnt een soort van graan te beteekenen.
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tenissen in Engeland en Nederland. ‘De Hamburch du 16 [on me mande] que le
1)
bruit couroit que l'armée de Gallas seroit déffaicte, mais qu'ils n'en avoyent encores
e

les particularitez. De Warnemünde [du] 21, que par les raports du 19 de Sélande
le Roy de Dennemare nonobstant toutes diligences n'avoit peu équiper pas plus de
4 vaisseaux. De Wrangel nulles nouvelles. De Gottembourch que M[arten] T[hijssen]
2)
Ankerhjelm nattendoit que le vent et qu'il laissoit là de sa flotte 4 vaisseaux faisant
3)
7 avecq mes 3, lesquels sont vastants de deffendre le port.
4)
Quandt aux grains de Votre Altesse il y at 15 jours que mon heu est parti pour
venir icy et n'est encore arrivé. Les basteaux des bourgeois sont aussy par ces
grands vents et tourmentes de ça de là arrestez. Il m'at falu envoyer mon grand heu
en Hollande faute dautres navires. Les Hollandois qui mavoient promis n'ont aussi
voulu charger aucune sorte de marchandise pour moy, ce qui est cause que mes
ordres nont esté suyvis. Je leur mande pourtant que sy tost qu'il arriverat des
basteaux, ils les envoyent là charger.
Pour l'acquit des 1000 rd. icy comptes. Il y at quelque mesconte de 300 rd.,
lesquels ont esté comptez à Nortcopyn en acquit d'une lettre de change

1)

2)
3)
4)

Een veldheer van den Duitschen keizer, die Holstein en Jutland was binnengerukt om hulp
te brengen aan Denemarken, maar door Torstenson tot diep in Duitschland werd
teruggedrongen.
Maarten Thijssen was tot loon voor de bewezen diensten o.a. in den Zweedschen adel
verheven onder den naam van Anckarhielm.
Vastants = suffisants.
Heu (Vlaamsch hui, Nederl. hulk) = een schip van bepaalden vorm.
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1)

2)

particulière de Mr. le Marckgraff , dont j'en ay envoyé la copie à Mr. Schaubrug
pour la comunicquer à Votre Altesse.
Sur ce finissant par mes très humbles baisemains’ etc.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Bref till Johan Kasimir och hans gemål.)

o

N . 55. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna. Stockholm, 10 Januari 1645.
Verdedigt zich tegen de beschuldiging, dat hij bij de uitrusting der hulpvloot zijn
eigen voordeel heeft gezocht.
‘Hooch wolgeborn, genadige Heer, Ihr. Excell. sye myne bereitwillighe dienst altijts
te voor. Dewyle ick bemercke, dat allerley onlusten ontspruyten wegen die groote
costen van de vloot, ende dat ick by eenighe verdacht worde, alsoff ik mijn voordeel
off proffijt soude soeken, soo neme ick Godt te getuyghe, dat ick noyt gedacht hebbe
t

andere avance daerbey te doen, als Ihr. Kon. May gunst ende genade, mijn
achterwesen aen den Koninck van Den[emarken] te moogen recouvreeren, ende
neffens Ihr. Excell. ende andere Heeren wegen mijn verschot by een victorie naer
t

Ihr. Kon. May believen gerecompenseert te worden, ja, tot myne schaede myne
posteriteyt een eerlicken name naer te laeten. Ihr. Excell. sijn den aenvang van het
werck best bekent, ende wat redenen ick gebruyckt hebbe ende tot het

1)
2)

Waarschijnlijk wordt bedoeld Frederik, markgraaf van Baden-Durlach, getrouwd met Christina
Magdalena, oudste dochter van Johan Kasimir.
Christian Schaubruck, secretaris van Johan Kasimir.
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werck gemoveert hebbe; sijn die oncosten hooch geloopen, men moet den langen
tijt considereeren ende dat wye onsen staet maer op drye maenden gemaeckt en
hadden, d'welcke op 8 ende 9 maenden uutgeloopen is. Het swaerste hebbe ick
gedragen ende ben der noch mede belaeden; peryckel, ongemack, moeyte, onrust
ende onlust hebbe ick geleden ende ben noch leydende; de uutcompste (sonder
tie

Ihr. Ex bystandt) sy[e]n ick noch verre van de handt. Mijn vermoogen en hebbe
ick niet alleen, maer mijn eere ende credit daerby geëngageert, welck mijn te
mainteneeren noch veel onrusten geeft ende swaricheyden onderworpen bevinde.
tie

Ick bidde Ihr. Ex als altijts myner gewesen patroon mijn hierinne niet te verlaeten.
Icke stelle noch eenen verslach voor, hoewel ick mijn deselvighe meer te schaede
t

als te profijt berekene; stelle doch alles in Ihr. Kon. May welbehagen ende versoecke
maer een genadige uutcompste ende verlossinge deses labyrinthes. Derfe Ihr.
Excell. niet langer ophouden, maer ten sluys [sic] Godt bidden Ihr. Excell. in
langduyrighe gesondtheit erhouden ende sijn treur in vreuchden veranderen,
blyvende ick ende de mynen soo lange wye leven
gehoorsame undt dienstbereyde dienaer
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 56. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Norrköping, 12 Februari 1645.
Bericht over het eskader te Marstrand. Zijn zoon vertrekt naar Holland om daar te
werven in dienst van Zweden.
tie

‘Hoochwolgeborn genadige Heer, Ihr. Ex

ge-
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tie

luckighe overcompste hebben wy met vreuchde vernomen. Ick kan Ihr. Ex
onderdanigst niet bergen den advis, welk mijn de vice-admiral van Gottemburch
1)
heefft gesonden wegen die geschapenheyt tot Ma[r]strandt ; bemelten vice-admiral
stadt op sijn vertreck met die schepen de Maegt, Campen, Pheninx, Harderinne
ende Galiot. Daer diende nu wel goede ordre op die Crone schepen gestelt te
worden, wandt den viandt ongetwijffelt etwas sal soecken te attenteren.
Mijn soon verreist van daghe naer Gottemburch om met bemelte schepen over
te vaeren, wandt in lange soo goede occasie niet hebben sal. Ondertusschen dat
t

hy Ihr. Kon. Maj . bestallinge bekome, kan hy synen aenvang maeken ende alle
2)
praeparativen doen, off syne werfinge tot den Deenschen oorloghe off tot den
Duytschen aengeleyt sal worden. Verneme gern wanneer Ihr. Exc. sich gelieven
cie

laten willen syner advys te communiceren. Ten besluyte bidde Godt Ihr. Ex
volkomener gesondtheyt undt prosperiteyt te erhalden, blyvende

in

ties

Ihr Ex

dienstwillichster dienaer,
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

1)
2)

Bij dezen brief ligt een lijst der ‘schepen te Mae[r]strandt, 28 Janne[ari] 1645’.
Over de werving, ten dienste van Zweden in het voorjaar van 1645 in Holland gedaan, vgl.
De sleutels van de Sont blz. 187.
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o

N . 57. Louis de Geer aan den veldmaarschalk Gustaaf Horn.
Norrköping, 12 Februari 1645.
Over het in dienst houden van twee werkmeesters.
‘Hochwolgebohrner Her Feldmarschalck, Ihr. Exc. freundliches an mich abgelaszenes
1)
schreiben, de dato Ystat den 26 Januarij ist mir den 12 Febr. in Norcoping wohl
zu handen kommen, darinnen Ihr. Exc. begehret, weil der beyden werckmeister
contract nechst kunfftigen Martii sich endiget, esz nicht undienlich wehr, dasz man
aufs neue wieder mit ihnen contrahirte undt sie lenger in diensten behalten möchte,
weszwegen ich schon an gehörigen örter erinnerung gethan, undt wasz deszwegen
resolviret worden, Ihr. Exc. zur nachricht vor wenig tagen mit meinen schreiben zu
avisiren nicht manquiret hab; hoffe Sie numehr dieselbige werde empfangen haben,
2)
undt wundert mich dasz der Her General-Lieutenant Kagge , mit welchem ich
deshalben conferiret undt der Ihr. Exc. zu schreiben versprochen, davon noch keine
meldung gethan hat. Der ingenieur ist itzt alhier undt wirdt noch heutiges tages auff
Gottenburg reiszen. Welches ich Ihr. Exc. nechst empfehlung götlicher protection
zur widerantwort nicht verhalten wollen, verpleibendt
Ihr. Exc. alzeit dienstwilligster
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Skokloster Saml. - Bref till Gustaf Horn.)

1)
2)

Ystad, aan de zuidkust van Skåne.
Lars Kagg of Kagge, generaal-majoor in Zweedschen dienst.
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o

N . 58. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Norrköping, 24 Maart 1645.
Zendt adviezen uit Nederland over.
‘Hoch und wolgeborner Herr, Herr, Gnediger Herr, Ihr. Excell. übersende hiermit in
eyl die advisen, so mir von meinem sohn aus Holland mit der post von Stockholm
erst diese stund zukommen, und weille selbige nicht auf zu halten, erlaubt sie mir
nicht Ihr. Excell. mit mehrerem auf zu warten. Wünsche allein, dasz die unterhabende
friedenstractation einen gesegneten ausschlag förderlichst gewinnen möge, und
thue Ihr. Excell. in des Höchsten obhut, mich aber dero zu gnedigen diensten
bevehlen.’
[Bij den voorgaanden brief liggen de volgende adviezen, door De Geer's zoon uit
Nederland overgezonden:
‘Den Francen Ambassadeur extraordinaris monsieur de Strades [d'Estrades]
1)
proponeerde op 25 deeses in [de] Staeten-general, tot haer aller verwonderinghe,
dat syne principalen verwondert waeren, men geresolveert hadde een oorloge aen
te nemen tegens haere Maiest. van Dennemarcken, haere geconfoedererde, sonder
daervan syne principalen kennis te geeven, oock dat het haere gemeene desseinen
in Flandern ende Brabandt verachterde, ende dat hy wel sach, dat het een oorlog
soude aengenoomen weesen de gayeté de coeur. Daerover is groot verseet geweest
in [de] Staeten-generaels vergaderingh, ende meent men, hy het uyt geen last van
sijn principalen ge-

1)

Nl. 25 Februari 1645. Vgl. bij 't volgende De sleutels van de Sont blz. 183 vlg.
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seyt heeft, maer den Prins sijn weerck is; andere seggen het geschiet is om de
1)
heeren Staden te beproeven, waer gelogeert waeren . Dan men antworde, dat men
niet geresolvert hadde noch was in oorloge te treeden met den Coning in
Denn[emarken], maer men woude weeten, off hy sich soude willen laeten vinden
met de oude tollen of ordonnantiën tevreeden te sijn, ende dewyle Sweeden daerover
doende was, sy oock de Sweeden 't haer wouden pretendeeren, ende indien den
Coning tot geen reden sich soude laeten vinden, soo souden se weeten, wat se te
doen souden hebben.
Sijn Hoochheyt, onlangs discourerende met eenige heeren weegen den orlooge
van Sweden ende Dennemarcken, seyde: het soude wel gaen met Dennemarcken,
hadden se e[e]n Louis de Geer of twee.’
Op [de] vergaderinge van [de] Staten van Zeland.
‘Middelburg ende Sirckzee waeren van resolutie, men niet alleen de alliantie met
Suweeden souden in alle pointen houden, maer oock den Coning in Dennemarck
aendienen ende sien of men op de voorige ordre [de Sont] souden passeeren of
altoos op de accorden van anno 1628 gemaeckt ende versekeringhe daervan
hebben, ende dat niet willende ingaen, men hem den orloge aendienen soude,
2)
waerop Knuyt ende de 4 andere steden seyden, men oorloghen genoch aen de
hand hadden, ende al het

1)
2)

‘Te beproeven waer de Staeten gelogeert waeren’ = de Staten aan den tand te voelen.
Joan de Knuyt was de vertegenwoordiger van den prins van Oranje als eersten edele in
Zeeland.
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selve dat Sijn Hoochheyt hier oock by [de] Staten van Holland geseyt ende
geallegeert hadde, ende gaven voor haere resolutie, dat men d'alliance weel konde
houden, maer dat men eerst versoeck soude doen, hoeverre men comen soude
connen int accordeeren met Dennemarcken over den toll, ende eer men tot de
resolutie soude coomen van den oorloge aen Dennemarcken aen te dienen, men
eerst nader overleg met de provintiën soude doen, welcke resolutie door haeren
pensionaris oft secretaris geconcludeert wierde, als de meeste stemmen ende
steeden daertoe hebbende; dan die van Middelburg ende Sirckzee protesteerden
schryftelijck daertegen van in haere macht niet te staen te mogen concluderen ende
refeererden haer aen dandere provinciën, aen wien het oock beclagen souden,
ende remonstreerden, dat de Cron Suweden recht soude hebben sich hiernaer
onser mystrouw te verwieten, ende sulckx oorsacken souden connen nemmen ons
t'affronteeren, ende met Dennemarcken souden comen connen te accordeeren
ende sich verstaen, dat wy dan dubbelt souden connen commen geplacht te worden,
daer sy, die sulcke conclusiën nemen, oorsaecke van souden weesen. Enfin, het
is soo hooch opgenoomen, dat men wederom vergaederen sall, ende werden sien,
watter daeraf comen werdt. [De] Staten van Holland sijn op reces gescheyden in 8
dagen weder byeen te coomen, ende blyven noch all by de resolutie van d'alliance
met Sweeden in alles nae te coomen.’]

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N 59. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Stockholm, 23 April 1645.
Aan het verzoek van den kanselier om naar
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Calmar te komen ten einde hem te kunnen raadplegen over de vredehandeling
heeft hij nog geen gevolg gegeven, omdat de koningin hem naar Stockholm heeft
ontboden. Hij zal echter spoedig komen.
tie

‘Ho[och] wolgeborn Herr, Ihr. Ex sye myne gans willighe dienst jederzeyt te voor.
Synes aengename missive sub dato 14 hujus is mijn den 21 door de heer secretaris
tie

1)

I[s]rael Israelson behändighet, by denwelcken Ihr. Ex mijn genadichst beliebet
hebben zu adviseren den toestand der tractaten, über derwelcker naerder
tie

comunication Ihr. Ex

2)

mijn transport naer Calmer is versoeckende . Ick hadde
tie

billichs wel gedacht Ihr. Ex van Nortcopyn strax naer die h[eilig] daghen te kommen
besoecken; dan op den 23 Martii bequam ick een expressen met brieff van Ihr. Kon.
t

t

Maj , dat ick mijn in aller eil by hoochstgedachte Kon. Maj soude transporteren,
tie

waerdoor myne Calmerse reyse zu Ihr. Ex

gepostponiert is worden; undt nu

tie

3)

t

denselven naer Ihr. Ex begeren, soo haest ick mijn abscheyt van Ihr. Kon. Maj .
(die nu onpasselich is) werde genomen haben, sal ick mijn op die reyse begeven.
tie

Godt bewaere Ihr. Ex
tie

Ihr Ex

und erhalte Ihm in goder gesontheyt undt prosperiteyt.

dienstwilligster dienaer,

Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

1)
2)
3)

Israel Israelsson - later in den adel verheven onder den naam Lagerfelt - was destijds secretaris
bij de kanselarij.
Te Calmar hielden de kanselier en de overige Zweedsche heeren, die met Denemarken over
den vrede onderhandelden, hun verblijf: zie De sleutels van de Sont blz. 150 vlg.
Dit woord is overbodig.
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o

N . 60. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Stockholm, 2 Mei 1645.
Nu de koningin hersteld is, zal hij spoedig naar Calmar komen.
cie

‘Hochwolgeborn Herr Herr, Ihr. Ex
tie

hebbe voor 8 daghen Ihr. Ex

myne gans willighe dienst altijt te voor. Ick
tie

geadviseert, dat ick mijn naer Ihr. Ex

begeren op

t

die reyse soude begeven, soo baldt ick van Ihr. Kon. Ma abscheyt genomen soude
hebben. Der Almachtighen Godt sye gedanckt, die naer een harden stoot Ihr. Kon.
t

t

tien

May in vorige gesondheyt heefft gebracht. Ick hebbe Ihr. Kon. May Ihr Ex

begeren

t

gecommuniceert, denwelcken hoochstgedachte Ma haer wel liet gevallen. Gedencke
cie

alsoo in weinich dagen te volghen om Ihr. Ex
cie

ten besluyte Ihr. Ex
blyvende’ enz.

bevelen te ontfangen. Godt biddende

in langdurighe gesondheyt ende voorspoet te erhalten,

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 61. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Stockholm, 30 October 1645.
Over het financieele geschil tusschen Louis de Geer en Karel de Besche.
tie

‘Hoochgeboren genadige Heer, Ihr. Ex

sye myne gans bereitwillighe dienst altijts
tie

te voor. Ick hebbe etlicke daghen getracht Ihr. Ex te spreken, soo weghen de
saeke van Carl de B[esche] als andere, dan die overvloedighe overvallen ende
tie

hoochwichtighe occupatiën van Ihr. Ex hebbe mijn van 't selvighe gefrustreert,
waerover dese weenich regulen om Ihr.
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tie

Ex te adviseren, dat ick (siende geen apparentie van accordt) het modum tractandi
tie

1)

ende compromis ingestelt hebbe, volgens de laetste memorie aen Ihr. Ex
overgelevert, ende den aenvang gestelt te maeken naer het leste gesloten accordt
tie

1637 gedaen, volgens Ihr. Ex
tie

verclaringe dat Carl sulx was versoeckende. Van
2)

daghe hebbe ik Sijn Ex R[ijks] Drost copie desselves behandicht (niet
ondergeteykent), die daerop naer de middach Carl heefft ontboden en het selvighe
tie

voorgelesen ende behandicht, alsoo (naer mijn sijn Ex R[ijks] Drost naderhandt
geseyt heefft) Carl daerop eccipieerde ende niet van dien tijt aff, maer verre te voor
tie

te willen aenvanghen. Ihr. Ex

konnen nu considereren, off hye een eynde soeckt,
tie

ende alsoo hy om die oorsaeke Ihr. Ex

nu is opwachtende, soo hebbe ick mijn

tie

tie

verstout Ihr. Ex het onderteykende, ('t welck ick Ihr. Ex met meerder communicatie
gedacht hadde te behandighen) hier neffens te senden, met ootmoedighe bedde
tie

Ihr. Ex

1)

2)

in desen overval ende molestie te

Het hier bedoelde stuk en enkele andere, betrekking hebbende op het geschil tusschen Louis
de Geer en Karel de Besche, liggen bij dezen brief. Vroeger lagen zij in den omslag met
‘Diverse Bilagor’, die in de Oxenst. Saml. achter de collectie brieven van Louis de Geer aan
den kanselier ligt (zie mijn Verslag van Skandinavische archivalia blz. 76, 77); thans zijn de
stukken betreffende het geschil tusschen Louis de Geer en Karel de Besche, voor zoover zij
in dezen omslag lagen, gelegd als bijlagen bij Louis de Geer's brief aan den kanselier d.d.
30 October 1645. - Hierachter, onder de ‘Varia betreffende Louis de Geer’, heb ik de uit
verschillende archiefportefeuilles bijeengebrachte belangrijkste stukken, op dit geschil
betrekking hebbende, afgedrukt; door de lezing daarvan wordt de inhoud van bovenstaanden
brief verstaanbaar.
De Rijksdrost Peder Brahe en de kanselier Axel Oxenstierna waren als arbiters gekozen in
het geschil tusschen Louis de Geer en Karel de Besche.
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excuseren ende hem tot de onderteykeninge vermaenen, dewyle het naer sijn eygen
versoeck ingestelt is.
tien

Ihr Ex

kennen mijn hart, derhalven geen prolixer excuses noch persuasiën
tie

gebruyken, maer besluyten, Godt biddende Ihr Ex
ende prosperiteyt te erhalden, blyvende altijts
tie

Ihr Ex

in langduyrighe gesondheyt

gansch dienstwillichster dienaer,

Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 62. Louis de Geer aan Johan Axelsson Oxenstierna, Zweedsch gezant
op de vredehandeling te Münster en Osnabrück.
Stockholm, 29 November 1645.
Wenscht hem, met tal van plichtplegingen, geluk, omdat ‘Ihr. Excell. weiszen sich
t

nunmehr in den stand erhebt, darein nächst Göttlicher schickung, Ihr. Könl. May
unser allergnädigeste Königin dero löbliches haus gestelt und dero ansehendliche,
1)
weitberühmte meriten Sie befördert ’.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml. - Bref till Johan Axelsson Oxenstierna.)

1)

In November 1645 was Axel Oxenstierna met zijne nakomelingen door koningin Christina tot
Graaf verheven.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

301
o

N . 63. Louis de Geer aan Johan Axelsson Oxenstierna, Zweedsch gezant
op de vredehandeling te Münster of te Osnabrück.
Stockholm, 6 Juni 1646.
Bedankt hem, met tal van plichtplegingen, voor de vriendelijkheden, aan zijn zoon
Emanuel tijdens diens verblijf te Münster bewezen, ‘maszen er mir dann nicht
genugsam rühmen können, wie mit allen gnaden von Ihr. Excell. er bejegnet worden,
ja so weit, dasz sie ihn auch gewürdiget dero Hochvernünfftigen raht und heylsame
erinderungen, zu anstellung und fortsetzung seiner fürhabenden reyse, deren er
mit diesem zug nach Münster einen anfang gemacht, ihme gnädig mit zu theilen’.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml. - Bref till Johan Axelsson Oxenstierna.)

o

N . 64. Louis de Geer aan Christian Schaubruck, secretaris van Johan
Kasimir.
Stockholm, 5 December 1646.
Over wisselzaken ten behoeve van de zonen van Johan Kasimir.
‘Monsieur Schaubrug, pour response à la vostre du 25. Une heure après que le
1)
courier fust arrivé, le duc Charles m'envoya la lettre de change des 500 rd. par son
maître d'hotel avecq offre des autres 500 à porter chez mon neveu Hend[rik] Trip,
sy

1)

Karel Gustaaf.
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tant est qu'il pouvisse avoir les lettres de change par ceste poste; mais comme il
estoit tard, cela fust remis à lundi ou mardi prochain. Il y aurat de la difficulté pour
l'argent de cuyvre à cause que le change en argent de cuyvre se faict à 16
n[ovembre], mais pour cela la partie ne demeurerat en arrière. Je les changeray
1)
plustost du mien à ce que le P[rince] Adolphe soit accommodé du change. Ce n'est
pas mon beaufils qui tire change, mais c'est un mieng neveu, qui s'est ici marié
2)
3)
4)
l'esté passé , lequel fournit les ouvrages de Jouleta , de Scholtuna , Wellingen et
5)
de Hans Nyman . La partie est assez asseurée, pourveu qu'il la veuille prendre,
car depuis peu at tiré des grandes sommes tant de moi que d'autres.
Monsieur, la présente vous eus devoir(?) envoyer samedi passé, mais l'arest par
la lettre de change

1)
2)

3)

4)
5)

Adolf Johan van Pfalz-Zweibrücken, een jongere zoon van Johan Kasimir, vertoefde destijds
te Parijs.
De bovengenoemde Hendrik Trip, een zoon van Jacob Trip (zwager van Louis de Geer),
trouwde 14 Juni 1646 op het kasteel Österby met een dochter van Matthias de Geer, zwager
en achterneef van Louis de Geer: Elias in Bijdr. en Meded. XXIV blz. 375.
Matthias de Geer had van een Zweedsch edelman, Paul Khevenhuller zu Auhlberg, het
domein Juleta bij Nyköping gepacht, en daarop ijzersmelterijen en kanongieterijen opgericht;
na het huwelijk van zijne dochter met Hendrik Trip stond hij aan dezen en diens broeders
Jacob en Louis Trip de Juleta-ijzerwerken af; de drie gebroeders Trip werden voor Louis de
Geer geduchte concurrenten: Elias t.a.p. blz. 375, 376. Zie ook hiervóór, blz. 233.
Scholtuna = Skultuna, een bergwerk in de nabijheid van Svartå, ten n.o. van het Wener-meer.
De namen Wellingen en Hans Nyman kan ik niet terecht brengen; zij komen ook niet voor in
het register van het 8ste deel der 2de serie van Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och
Brefvexling, van welk deel verreweg de meeste brieven over bergwerk-aangelegenheden
handelen.
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l'a retenue. C'est que mon neveu me manda (assez tard) qu'il ne me pouvoit donner
lettres de change. Du depuis j'ai cherché après autres comoditez, laquelle avecq
peine ay rencontrée ce jourdhuy sur Amsterdam, donc je les remets (1000 rd.) à
mon fils Laurens ès lettres d'Adam Danckwart, payables chez[?] Daniël Rosa, et
mande à mon dit fils Laurens qu'il les remette au prince Adolff sur Paris; me luy at
falu changer l'argent de cuyvre en rd.; sans doubte que le duc Charles le manderat
esse

à Son Alt
. La présente n'est que pour satisfaire à votre demande; partant me
diray, mons. Schaubrug, vostre affectionné
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Bref till Johan Kasimir och hans gemål.)

o

N . 65. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Stockholm, 15 Juli 1647.
Berichten omtrent Karel de Besche. Belooft te zullen contribueeren tot de
Scheepscompagnie.
tie

‘Hoochgeboren genadige Heer Graeff, Ihr Graffl. Ex sy myne bereitwillighe dienst
altijt te voor. Ick doen mijn ootmoedichlijck bedancken van de communication undt
1)

tie

sendinge myner brieven, sende demen van Carl Ihr Ex

1)

terugge. Hy heeft sich

Nl. Karel de Besche; ook van dezen brief zal de inhoud eerst duidelijk worden na lezing van
enkele stukken - met name van de tot Karel de Besche door Peder Brahe en Axel Oxenstierna
gerichte indaging -, welke hierna onder ‘Varia betreffende Louis de Geer’ zijn afgedrukt.
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eindelick in Amsterdam vertoont naer een geswerm door eenighe Hollandsche
cie

steden. Hy heefft, uut Mastricht dateert, aen Sijn Ex Rijcx Drost, aen syne
goedemannen, boeckhouder en andere corresponden[ten] mede geschreven, meest
eender inhout ende doleancen, frivole excuces van sijn vertreck. Hy heeft mede uut
Luyck ende uut Aken brieven dateert.
tie

1)

Belangende Ihr. Ex recommandation aen mijn wegen der Schifscompagnie ;
sooveel mijn cleine capaciteit vermach sal niet manqueren te contribueren, gelijck
cie

mede in alle tgene Ihr. Ex believen soude mijn te commanderen, als sijnde ende
blyvende in alle occasiën’ enz.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 66. Louis de Geer aan Christian Schaubruck, secretaris van Johan
Kasimir.
Stockholm, 13 November 1647.
Over financieele zaken tusschen De Geer en Johan Kasimir.
‘Je vous avois cy-devant prié de parler à Son Altesse des 1000 rd. que Son Altesse
2)
avoit promis me payer à la Sainte Michel passé pour monseigneur le Landgraeff .
3)
Ne recevant point de responce, javois mandé à mon homme F. Fyneman à
Nortcopyn de vous le ramentevoir, et comme par ceste dernière

1)
2)

3)

De Scheepscompagnie, sinds 1630 vereenigd met de Zuidercompagnie.
Vermoedelijk wordt in dezen en den volgenden brief met ‘den Landgraeff’ bedoeld Frederik,
landgraaf van Hessen-Eschwege, die getrouwd was met Eleonora Catharina, een dochter
van Johan Kasimir.
Klaarblijkelijk iemand, die in dienst van De Geer stond.
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1)

poste il me mande qu'il iroit à Chenes pour vous en parler et le faire représenter
à Son Altesse, je adjouste qu'en cas que Son Altesse n'eust point de commodité
de payer en rd., qu'il proposeroit ou demanderoit 4 d[aler] pour [1] rd., ce qui n'est
pas de mon ordre; bien est vray que je lay desboursé passé longtemps et la 1/2 au
me

département du prince avecq Mad la princesse en rd. en espèce; sy est ce pourtant
que je ne veux en ce cas surcharger Son Altesse daucune perte, en cas qu'elle
n'aye la commodité de me rembourser en rd., je me tiendrai content de les recepvoir
à 15 n[ovembre], ce que je vous prie remontrer à Son Altesse joint mes très humbles
baisemains et offres de mes services. Le ducq Charles m'ayant requis de vouloir
r

remettre à Parys à Mons de Lymage 2000 rd., j'en passe ce jourdhuy les lettres de
r

te

change sur M Hoeufft, qui est pour la pension de l'année 1648 que Sa M at accordé
pour le voyage du prince Adolff, la chambre des comptes m'en promettant le
payement à faire.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Bref till Johan Kasimir och hans gemål.)

o

N . 67. Louis de Geer aan Christian Schaubruck, secretaris van Johan
Kasimir.
Stockholm, 20 November 1647.
Over financiëele zaken met Johan Kasimir en zijne zonen.
r

‘Selon que me mandez par la vostre du 15, mons Symon Matthai m'aporta hier les
3 assigna-

1)

Skenäs: zie hiervóór, blz. 285, noot 1.
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tions de 8257½ d[aler] avecq lettres de mons le ducq Charles pour en tyrer 2000
rd. lettres de change, 1000 payables contant et 1000 au premier de mai. Je lui ai
délivré celle de 1000 contant et remis l'autre à la venue de mr le duc, puisque l'on
ni perde point de temps. Par ces deux lettres il ne me resterat que 202 rd. en acquit
des 1000 rd. du Landgraeff, que jay sy longtemps exposez, outre ce que mon
remboursement se faict en argent de cuyvre en lieu de rd., qui est povre récompense.
J'en escris à Son Altesse et la supplie voloir donner ordre pour le reste, car j'en suis
fort pressé. J'ay mandé le peu de rd. que j'ai à Nortcopy[n] icy. Sy Son Altesse me
vouloit affixer [of assister?] du reste susdit, cela se pouvroit transporter en mesme
despense. Si vous y pouvez contribuer, je vous en supplie et vous obligerez celui,
qui’ etc.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Johan Kasimir och hans gemål).

o

1)

N . 68 Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 26 Augustus 1648.
Over de Fransche subsidiegelden en het daarvan te maken gebruik.
‘Monseigneur, Votre Altesse aurat sans doubte

1)

De adressen der brieven (nu eens in 't Duitsch, dan weer in 't Fransch) van Louis de Geer
aan Karel Gustaaf luiden in dezen tijd: ‘Dem Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten und
Herrn, Herrn Carl Gustaff, Pfalzgraffen bey Rhein in Beyern, zu Gülich, Cleve und Bergk
Herzogen, Graffen zu Veldenz, Spanheimb, der Marck und Ravensburg, Herrn zu Ravenstein,
ts

der Königl. May zu Schweden verordneten Generalissimo über dero Arméen und Kriegesstat
in Teutschland, meinem gnädigen Fürsten und Herren’.
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té

r

1)

apprins de Sa Maj les ordres qu'elle at donné à Parys à m Rosenhaen son
ambassadeur, (qui est) de prendre à soy une partie du subside tant pour suppléer
2)
au deffaut du payement de l'emplette, faicte par mons. Wachtmeester , que pour
l'acquit des 16.000 rixdalers que jay ici avancé et à Votre Altesse et à Monsieur le
té

Conte, veu que Sa Maj ne reçoit pour le don que 50 mil escus d'or. Entrant en plus
té

ample discours du subside, Sa Maj me commanda descrire à Votre Altesse qu'elle
eust à retenir en son pouvoir le subside de France et ne s'en deffaire point qu'en
r

une extrême nécessité, sans le remettre sy promptement entre les mains de m
3)
Slangerfelt , puisqu'il reçoit icy tous les argents de la tolle et avoit desja passé les
100 mil rd. de receu et continuoit à recepvoir journellement l'intrade dicelle. Que le
subside demeurant entre les mains de Votre Altesse luy serviroit d'une azile et
retraicte en une pregnante nécessité, dont plusieurs autres raisons fort considérables
té

esmeuvent Sa Maj me donner le commandement den escrire à Votre Altesse que
en cas que Votre Altesse le trouve bon et se veuille servir de mon neveu Lybert
Wouters à Hambourg pour faire retirer le subside hors des mains du résident de
France, Votre Altesse luy en poudrat donner le pouvoir et les ordres qu'elle désire
y avoir observées.

1)
2)
3)

Schering Rosenhane, vroeger Zweedsch resident te Münster, destijds Zweedsch gezant te
Parijs.
Hans Wachtmeister, generalmajoor van de cavallerie sinds 1644; in 1647 werd hij
rijksstalmeester en in 1651 vrijheer en rijksraad.
Melchior Schlangenfeldt, betaalmeester-generaal (mededeeling van den archivaris Sondén).
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Touchant le personage duquel javois parlé à Votre Altesse, il se trouve engagé, de
la sorte qu'il ne voit aparence de sen pouvoir distraire. Mais puisqu'il a pleu à Dieu
té

de bénir les armes de Sa Ma en la prise de Prague, nous prions le Tout Puissant
qu'il Luy plaise parachever son oeuvre sous la conduite de Votre Altesse, lui inspirer
des conseils et adresses salutaires au restablissement de tant de povres églises
désolées et personnes exilées, desquels la maison Palatine a autrefois ès
persécutions estrangères servi dazile et de refuge, et que le nom Palatin et leur
maison puisse verdoier et fleurir comme la verge d'Aron ès tabernacles de l'Eternel.
C'est le souhait et prière de celuy qui a tousjours esté, est et demeurera toute sa
vie
de Votre Altesse
très humble et obéissant serviteur,
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

o

N . 69. Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 16 September 1648.
Roept opnieuw de tusschenkomst van Karel Gustaaf in, opdat hij uit de Fransche
subsidiegelden betaling krijge van zijne schuldvorderingen.
té

‘Monseigneur, Votre Altesse aura apris par mes précédentes que Sa Ma m'avoit
assigné les 16.000 rxd. à prendre à Paris du subside par le main de mons.
Rosenhaen. Il s'est trouvé qu'entretemps le
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subside avoit esté fourni à Hambourg, dont mons Hoeufft at retiré les parties à
grande perte sur mon fils, pour lacquit desquels mat convenu tirer sur Hambourg,
té

payable au 15 d'octobre; sur quoy jay requis Sa M qu'il lui plaise en escrire ung
r

mot à mons Salvius et à Votre Altesse de l'agréer que je soye là remboursé des
ts

susd 16.000 rd., puisqu'il n'y avoit plus de fonds en France. C'est de quoi je supplie
Votre Altesse très humblement de vouloir agréer ledit remboursement, et puisque
le subside ès mains de mons. Salvius est en asseurance, sil plaisoit à Votre Altesse
et le trouvat agréable que les 6400 rd. se payassent aussi à Hambourg hors du
subside; ce que je poudrois recevoir icy servira tousjours d'espargne à Votre Altesse
et sy elle avoit encore autre parties à y acquiter, elles se poudroient toutes retirer
du dit subside par les mains de Lybert Wouters, car pour Slangerfelt, il recoit icy
tous les argents de la tolle et ne luy manque guères à 200 mil rd. qu'il n'aye desja
receus. Les grands progrès et putins qu'a faict l'armée sera aussi cause que Votre
té

Altesse ne sera tant importuné pour leur payement. Sa Maj en faisoit avant hier
té

réflection là-dessus; prenant congé de Sa Maj à Obsal je la laissay hier en très
té

bonne disposition. Dieu y veuille maintenir S. M en très longues années et octroyer
à Votre Altesse l'acomplissement de tous ses vertueux désirs. C'est le souhaiet et
la prière de celuy qui toute sa vie sest consacré
de Votre Altesse
très humble, très obéissant et fidel serviteur
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)
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N . 70. Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 19 September 1648.
Roept zijn tusschenkomst in opdat zijn zoon Laurens betaling verkrijge voor twee
oorlogsschepen, door hem geleverd ten dienste van de Zweedsche tolheffing op
de Elbe.
‘Monseigneur, au temps que Vostre Altesse estoit agité des orages de la mer et
1)
tempestes , mon fils Laurens faisoit son progrès en deça, s'estant embarqué à
Luybec après avoir apprins par un envoyé à Wismar qu'il ni avoit là aucunne
commodité ni nouvelles de Vostre Altesse. Il m'a prié de vouloir intercéder envers
Vostre Altesse touchant quelque ariérage qu'il at pour 2 navires de guerre, traittez
par ordre du général Koninxmarc pour sen servir sur l'Elve et ceuillir les tolles des
navires qui passoient, lui restant encores rd. 4684:36, comme Vostre Altesse poura
voir hors la copie de la lettre escripte pour le mesme sujet au générael Koninxmarx
2)
icy-jointe , priant Vostre Altesse qu'il lui plaise faire avoir à mon dit fils assignation
des dits rd. 4684: 36 sur le receveur de Staden, et obligera Vostre Altesse celui qui
se qualifie’ etc.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

1)
2)

Karel Gustaaf had dus waarschijnlijk een keer naar Zweden gedaan.
Deze brief ligt er niet meer bij.
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N . 71. Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 4 November 1648.
Verzoekt opnieuw zijn tusschenkomst om betaling te verkrijgen uit de Fransche
subsidiegelden.
‘Durchleuchtiger, Hochgeborner Fürst und Herre, Gnädiger Herr, Ihr. Fürstl. Dhlt.
gnädiges unterm dato 4 October an mich abgelaszenes schreiben gibt mir auf mein
gehorsames ersuchen und anhalten umb entrichtung ausz den Französischen
sommersubsidiën deren zu Ihr. Fürstl. Dhlt. behuff von mir vorgestreckten 16.000
rthlr. wieder zuverlesziges verhoffen schweeres nachdencken, weille Ihr. Fürstl.
t

Dhlt. nicht allein noch kein order dieszfals von Ihr. Kön. May zu Schweden
empfangen zu haben sich darinn vernehmen laszen, sondern auch mit sothaner
anweisung übersehen zu werden sich getrösten. Nun will ich verhoffen,
s

IIöchtsgedacht Ihr. Könl. Mayt verordnung Ihr. Fürstl. Dhlt. seithero wol werde
zukommen seyn, wie dann Ihr. Mayt. nicht allein dieselbe bereits abgehen laszen,
sonder auch dasz Sie die, zue beförderung der an sich selbst billichen abtragung
berührter post, wiederholen wolten noch anheut sich gnädigst erkläret und mir
versprochen. Kan dahero nicht zweiffelen Ihr. Fürstl. Dhlt. werden dieselbe statt
finden laszen in gnädiger erwegung ich solches geld zu fortsetzung Ihro Furstl. Dhlt.
fürhabenden zugs treulich verschoben, und dahero deszen erstattung aus ermelten
subsidiën zu thun Ihro nicht miszfallen werden. Da ich sonsten im wiedrigen fall
über den albereit erfolgten aufzug in so rechtmesziger forderung noch weiter zurück
stehen muszte,

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

312
dann man es hie allerdings von sich und auf die einmahl beschehene richtige
anweisung verschieben will, Ihr. Fürstl. Dhlt. aber nach dero genädigen gewogenheit
mich in schaden stecken zu laszen hoffentlich nicht gewilt, werden vielmehr auf
dieszes mein gehorsames ersuchen und bitten Ihro in gnaden belieben laszen,
meinem weiteren befahrenden verlust durch dero gnädige willfehrige resolution für
zu kommen, und wie Sie dero mich allzeit in gnaden bevohlen seyn laszen, also
auch in diesem fall mir die gnädige hülffliche hand bieten, und die bezahlung
obbemelter 16.000 rthl. meinem vettern zu Hamburg, Hernn Liebert Waltersz.
unverweigerlich und förderlich thun laszen. Solche hohe Fürstl. gnad umb Ihr. Fürstl.
Dhlt. wiederumb euszeristes vermögens zu verdienen, will ich die zeit meines lebens
geflieszen seyn, Dieselbe in Gottes gnädige obhut zu allem Fürstl. wolergehen
treuelich bevehlend’ etc.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

o

N . 72. Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 10/20 November 1648.
In plaats van zijn zoon Louis zal zijn zoon Emanuel in dienst van Karel Gustaaf
treden als edelman van diens gevolg.
‘Monsegneur, comme le devoir m'atache au service de Votre Altesse, ainsi le soin
de m'en aquiter est le fidèle témoin et la sûre compagnie de toutes mes actions et
pensées. Les grâces e faveurs singulières, dont Votre Altesse prend plaisir de
m'onorer m'obli-
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gent bien à une loi constante d'obéissance e de servitude, et j'ai cete très humble
confiance que Votre Altesse s'en tient plus qu'assurée. Je travaille à metre les miens
au même rang de submission et volontaire obéissance à Votre Altesse; plût à Dieu
que Votre debonaireté les acueuillît de bon oeil, pour les rendre participans peu à
peu de quelques trais de Votre bienveuillance. J'usse bien souhaité que mon fils
Louys ût pu jouir de cet onneur d'être de la suite de Votre Altesse, mais mes afaires
domestiques, n'ayant ici que lui seul de mes fils, nous en empéchoient. Maintenant
mon fils Manuel vient d'achever un petit tour de voyage par la France e l'Italie; je
me hâte de le jetter entre vos bras pour l'ofrir à Votre Altesse en droit de servitude
perpetuèle. Recevés le, monsegneur, selon vôtre bonté coutumière, donnés lui
1)
place parmi vos autres gentisommes, qui ont l'onneur de s'encliner à vôtre grandeur .
Vous vous formerez et vous acquerrez un tres obéissant valet, qui en reconoissance
d'une tele dignité n'employera sa vie que pour le service de Votre Altesse. Vous
continuerés à obliger celui qui proteste hautement de vouloir vivre e mourir,
monsegneur,
de Votre Altesse
le très humble e très obéissant serviteur,
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

1)

Vgl. den brief van Emanuel de Geer aan Johan Axelsson Oxenstierna, d d. 2 Febr. 1649,
hierna onder No. 75; in Louis de Geer's brief aan Karel Gustaaf d d. 31 Maart 1649, hierna
onder No. 77, wordt het verzoek om zijn zoon Emanuel als edelman van zijn gevolg aan te
nemen nog eens herhaald.
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1)

2)

N . 73 . Louis de Geer aan Magnus Gabriel de la Gardie .
Stockholm, 25 December 1648.
Roept zijne tusschenkomst in om betaling te verkrijgen van 6000 en 10.000
rijksdaalders, die hij respectievelijk aan Magnus Gabriël de la Gardie en aan Karel
Gustaaf, ten behoeve van den veldtocht in Duitschland, op bevel van koningin
Christina heeft geleend. Verzoekt tevens om terugbetaling van 2000 rijksdaalders,
die hij vroeger aan Magnus Gabriël de la Gardie gedurende diens verblijf in Holland
heeft geleend.
e

‘Monsieur, Votre Exc excusera l'importunité de mes petites complaintes que j'ai à
té

lui faire sur le sujet de sis mile ricxdalers, que par ordre de Sa Maj je lui avois
fourni à son départ. E cete somme e l'autre de dis mile, que jai déboursés en pareille
3)
occasion à Son Altesse monsegneur le Généralissimé demeurent encores sans
que j'en sois payé. On m'avoit de fait donné assignation sur cinquante mile écus
dor que Sa dite Majesté avoit à recevoir à Paris, mais cete totale partie ayant été
té

4)

employée aus emplètes que Sa Maj avoit ordonné de faire pour son couronnement ,
ele ne m'a causé que

1)
2)

Dit is de eenige brief van Louis de Geer, die in de la Gardieska Saml. van het R.A. te Stockholm
bewaard is.
Het adres van dezen brief luidt: ‘à Son Exce Monsieur Magnus Gabriel de la Gardie, Comte
de Lequeu, Baron d'Echolm, Segneur de Hapsal, Magnushof e Rumsa etc., Général des
té

3)
4)

troupes suédoises e finoises en Allemagne etc. e Conseillier de Sa Maj e du Royaume de
Suède’.
Nl. Karel Gustaaf.
Koningin Christina was reeds in 1644 meerderjarig geworden, maar hare kroning - die
herhaaldelijk werd uitgesteld - geschiedde eerst in 1650.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

315
de la perte sur le change e réchange en France, qui montent asses haut, demeurant
ce

cependant frustré du payement. Je me promes que Votre Ex e[s]t marrie de ce
retardement, e sur cete confiance je prens la hardiesse de la suplier très umblement
de me prêter la main favorable envers sa dite Altesse, qui désormais seule a le
pouvoir de me relever. Car Sa Majesté m'a assigné sur Son Altesse, jugeant
convenable que les deniers, n'étans employés que pour le fait de la guerre, ussent
à être remboursés des revenus de la guerre. Or la présente ocasion du payement
de la milice en l'empire révolu sous l'arbitrage de Son Altesse peut fournir des beaux
1)
moyens de me gratifier. J'en présente requête à Son Altesse . Que la justice de ma
ce

prétension émeuve l'afection de Votre Ex , qu'elle m'a témoignée en tant d'endrois,
à seconder mes voeus, en interposant son crédit auprès de Sa dite Altesse pour
ce

me procurer à ce coup le payement tant diféré. L'intérêt que Votre Ex i a, l'i
disposera tant plus facilement e je reconnoîtrai cete faveur de tout mon pouvoir.
Mais encore l'ouverture de cete occasion des payes en Allemagne, où les deniers
ce

se trouveront plus au large, m'aplanit le chemin de me adresser à Votre Ex pour
un autre quoique semblable sujet e de lui rémontrer que les deux mile ricsd., qu'ele
2)
a reçus de moi en Holande , il i a déjà plusieurs années, ne me sont encore restitués.
ce

Les promesses de Votre Ex

1)
2)

suivies de ma longue atente me nour-

Zie den volgenden brief, No. 74.
Vgl. hiervóór, blz. 257, noot 3.
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rissoient en continuèle espérance d'en recevoir enfin satisfaction. Je n'en ose quasi
ce

plus rompre les oreilles à Son Ex

Monsieur votre père après tant de solicitations.
ce

Le tems propre de m'en contenter semble être né maintenant; que Votre Ex mète
à part de la prolixité de ses revenus présens cete somme, qui n'a été employée
qu'en son service e la fasse tenir, s'il lui plaît, à mon neveu Libert Walters à
Hambourg. Ce sera m'afermir en la créance, que j'ai, de avoir part en ses bones
grâces e redoubler les obligations, que j'ai tousjours ues à votre maison, lesqueles
je m'eforcerai de m'acquiter en toutes ocurrences, en qualité, Monsieur,
votre très umble et très obligé serviteur,
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - De la Gardieska Saml.)

o

N . 74. Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 25 December 1648.
Verzoekt om terugbetaling van de 16.000 rijksdaalders.
‘Monsegneur, je m'étois entretenu jusques ici de cete ferme, très humble espérance
que Votre Altesse donnant lieu à mes précédentes justes remontrances touchant
le remboursement des seize mile ricsd., qu' à l'instance de Votre Altesse j'avois
déboursés en une occasion tres importante à son service, me daigneroit plutôt des
favorables effe[t]s de l'actuèle restitution de la dite somme que de l'onneur d'un mot
té

de réponse. D'autant plus que S. M a témoigné d'i prendre entière assurance, tout
ainsi qu'il Luy a plu d'en donner avis plus particulier à Votre Al-
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tesse. Mais me trouvant à sec de l'un e de l'autre côté, et bien en pène d'un si long
délai à cause des grand intérês e dommages, que j'i ai à soufrir, Votre Altesse ne
s'ofensera pas que je prends la hardiesse de Lui en toucher de nouveau un petit
mot e de la suplier en toute révérence d'avoir égard à la sincère dévotion, que j'ai
tâché de Lui rendre en toutes occasions e semble avoir rendue en cete dernière
rencontre, d'une obéissance tant plus cordiale que je me prometois infailliblement,
quoi qu'il pût arriver, la favorable assistence de Votre Altesse pour en sortir sans
perte. Il ne tient désormais qu à Votre Altesse de m'en décharger; j'ai déjà enduré
bien 1200 ricsd. de perte aus changes e réchanges de Paris; le délai du payement
m'en fait tomber en d'autres. Votre Altesse ne voudra pas que j'en porte la charge
sans en être récompensé. Maintenant qu' Ele se trouve au large par la réception
des notables sommes, dont Ele a la disposition absolue, ma det[t]e étant de
semblable nature, j'ai la très umble confiance que Votre Altesse se souviendra de
moi e me fera sentir ces gages de Sa grâce, en faisant payer les dits 16.000 ricsd.
capital avec les 1200 de perte e ce qu'il lui plaira à sa bonté pour la perte du tems,
à mon neveu Libert Walters à Hambourg. C'est en quoi se recommande à Votre
Altesse très umblement celui qui, étant satisfait en ses justes prétensions, en aura
un perpétuel ressentiment pour demeurer toute sa vie comme il a été jusques ici,
Monsegneur,
Votre très umble e très obéissant serviteur
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)
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N . 75. Emanuel de Geer aan Johan Axelsson Oxenstierna.
Amsterdam, 2 Februari 1649.
Verzoekt om een pas, opdat hij zich kan begeven naar Karel Gustaaf, in wiens dienst
hij zal treden.
‘Monseigneur, ayant reçeu lettres de mon père dans lesquelles il me mande de
quitter le séjour de France pour me rendre auprès de Son Altesse le Prince Charles
1)
en Allemagne , je me suis aussitost mis en chemin sans avoir esgard à l'incommodité
de la saison, estant poussé à le faire par les deux plus puissants motifs qui me
puissent faire agir, à sçavoir le commendement de mon père et la passion que j'ay
de vivre et mourir au service de la couronne de Suède. Et parceque je ne pourray
pas aller librement au lieu où se trouve à present sa dite Altesse sans estre pourveu
cie

d'un bon passeport’ verzoekt hij aan Zijne Ex
hem een pas te bezorgen.

Johan Axelsson Oxenstierna om

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml. - Bref till Johan Axelsson Oxenstierna.)

o

N . 76. Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Oesterby, 15 Maart 1649.
Wenscht hem, in zeer complimenteuse termen,

1)

Vgl. hiervóór, blz. 313.
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geluk met zijne benoeming tot troonopvolger in Zweden.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

o

N . 77. Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 31 Maart 1649.
Verzoekt opnieuw dat zijn zoon Emanuel als edelman van het gevolg van Karel
Gustaaf worde aangenomen, en dat terugbetaling geschiede van de 16.000
rijksdaalders.
Betuiging van zijne dienstvaardigheid. ‘En cete intention ai-je depuis long tems
consacré au service actuel [de Votre Altesse] mon fils Emanuel; a pène avoit-il
achevé ses voyages que je luy ai ordonné, sans qu'il me soit encores venu voir,
d'aler faire révérence à Votre Altesse pour recevoir ses commandemens.’ .........
‘Ma très umble requête seroit que Votre Altesse lui fit cete grâce que de le recevoir
du nombre des gentisommes de sa suite. Si son peu de mérite l'éloigne de cete
dignité pour le présent, la clémence de Votre Altesse l'encouragera e la continuation
de ses devoirs ordinaires le rendra plus susceptible de ses ordres e plus capable
à les metre en efet. Si le droit de père a quelque pouvoir, si la force de persuasions
peut rien gagner sur un esprit, je n'obmetrai rien pour l'i animer afin de se rendre
aprouvé à Votre Altesse, encore que de soi-même il soit enflammé de désir à ce
faire. Plaise à Votre Altesse de l'accepter pour tel comme je m'i confie en toute
submission e d'onorer de ce gage de sa clémence les cheveus gris de celui, qui
vivant e
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mourant ne sauroit être, monsegneur, que de Votre Altesse
le très umble et très obéissant serviteur,
Louys de Geer.’
[In den voorgaanden brief ligt een los blad, waarop 't volgende:
‘J'avois espéré qu'en suite des ordres que Votre Altesse avoit donné à Monsieur
Salvius, les 16.000 rd. auroyent esté remboursez à mon neveu Lybert Wouters, sur
lequel mon fils Laurens les avoit tirez d'Amsterdam, payables à la foire ou 25 mars;
mais contre mon attente Mr. Salvius sen estant excusé, il a falu que mon neveu les
aye retirez sur Amsterdam non sans incommodité et grands intérests. C'est pourquoy
je réitère ma prière à Votre Altesse qu'il Lui plaise commander à ce que la susdite
partie puisse estre satisfaicte affin de les pouvoir remettre encontre les parties tirées,
pour me sauver de plus grandes pertes de change et réchange.’]

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

o

N . 78. Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 19 Mei 1649.
Verklaart zich bereid om aan Karel Gustaaf's broeder, Hertog Adolf Johan, 4 à 5000
rijksdaalders te leenen, hoewel hem dit moeilijk valt, daar de 16.000 rijksdaalders
hem nog steeds niet zijn terugbetaald; de ambassadeur Salvius houdt die zaak
slepende; De Geer roept opnieuw de
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hulp van Karel Gustaaf in om aan zijn geld te komen.
me

‘Monsegneur, la très onorée de Votre Altesse du 7 de mars m'a été rendue par
1)
Monsegneur le Duc son frère , par laquelle elle m'ordonne de luy fournir la somme
de 4 à 5000 rd., que Votre Altesse prend à soi de faire payer de ses propres finances.
La force de son commandement me presse à i condescendre et ne me permet pas
de me mettre à present sur des excuses de l'incomodité, qui me presse d'ailleurs
à i pouvoir à grand pène satisfaire, comme Votre Altesse pourra Ele même juger
en considérant que je ne suis pas encore contenté des 16.000 rd., qu'Ele m'avoit
ce

assignées sur les subsides de France. Son Ex monsieur l'ambassadeur Salvius
entrâine toujours le remboursement, s'excusant de n'avoir pas tout à fait reçu les
di[t]s subsides e qu'il me payeroit des argens des contributions: trainées e délais
non atendus, qui me font prendre mon recours à Votre Altesse pour la suplier très
umblement de faire en sorte par son autorité que le payement ne soit pas diféré
plus long tems. En atendant le désiré efet de sa favorable disposition, je continuerai
en la dévotion de laquele je suis, Monsegneur, de Votre Altesse
le très umble e très obéissant serviteur,
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

1)

Hertog Adolf Johan van Pfalz-Zweibrücken.
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o

N . 79. Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Stockholm, 23 Juni 1649.
Verklaart zich bereid om aan den broeder van Karel Gustaaf opnieuw 3000
rijksdaalders te leenen. De 16.000 rijksdaalders zijn nog niet door hem ontvangen.
‘Monsegneur, suivant l'ordre de Votre Altesse j'ai fourni à Monsegneur le Duc son
1)
frère la somme de 5000 rd. . Du depuis Son Altesse m'a encore fait vue d'une autre
[lettre] de créance de Votre Altesse pour 3000 Rd., e d'autant que monsegneur le
Duc, son père, se trouvoit pour lors empêché à l'en assister, s'en adressant à moi,
je me suis déjà engagé pour la moitié de ladite somme de 3000 rd., ne doutant pas
que monsegneur son frère, étant de retour ici, ne veuille pas se prévaloir du reste
des 1500 rd., que je lui fournirai pareillement. J'en ai voulu donner avertissement à
Votre Altesse, la supliant très umblement de donner ordre que [la] somme entière
de 8000 rd. soit remboursée à Hambourg à mon neveu monsieur Liebert Walters.
E n'étant pas encore satisfait des 16.000 rd. après un si long délai, je suplie Votre
Altesse très umblement et très instamment de metre ordre que par même moyen
mon dit neveu en soit payé.’ Verder plichtplegingen.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

1)

Vgl. den vorigen brief.
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o

N . 80. Louis de Geer aan den Zweedschen ambassadeur Johan Adler
1)
Salvius .
Stockholm, 30 Juni 1649.
Verzoekt hem aan Johan Axelsson Oxenstierna 2000 rijksdaalders te betalen, welke
som in korting kan worden gebracht van de aan De Geer toekomende 16.000
rijksdaalders.
e

e

‘Monsegneur, il plaira à Votre Exc de payer à Son Exc monsegneur le comte Jean
té

Oxenstierna, ambassadeur de S. M de Suède, la somme de deus mile riexdalers;
lui serviront d'autant d'aquit e déduction des 16.000 rd., que Son Altesse monsegneur
e

le généralissimé m'a assignés sur Votre Exc . Me recommandant je suis,
monsegneur,
votre très umble e obligé serviteur
Louys de Geer’.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

o

N . 81. Louis de Geer aan Axel Oxenstierna.
Stockholm, 29 November 1649.
Verontschuldigt zich dat hij niet bij de begrafenis van Oxenstierna's gemalin
tegenwoordig

1)

Deze brief draagt geen adres; hoewel hij voorkomt onder de ‘Skrifvelser till Carl Gustaf’ in de
‘Stegeborgs Saml’, is hij niet aan Karel Gustaaf gericht, zooals reeds hieruit blijkt, dat van
Karel Gustaaf (‘Son Altesse monsegneur le généralissimé’) wordt gesproken in de derde
persoon. Hij moet geadresseerd zijn geweest aan den ambassadeur Salvius, omdat, blijkens
voorgaande brieven, Karel Gustaaf op Salvius de uitbetaling der 16.000 rijksdaalders had
geassigneerd.
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heeft kunnen zijn. Zijne onderhandeling met Russische gezanten. Zendt hem een
brief en een boek van Comenius toe.
‘Hoochwolgeborn Genadige Heer, ick hadde wel behooren mijn by Ihr Grafelycke
Excell. eerder geëxcuseert hebben van op de begraeffenisse van Ihr. Exc. gemalinne
cie

niet te hebben konnen erschienen ende mijn jegens Ihr. Grafel. Ex te bedancken
van de ehre, mijn in den regardt bewesen; ende alhoewel ick hetselvige aen eenighe
heeren mondelinx gedaen, soo twieffele doch (wegen den toestandt) off sulx geschiet
sal sien, derhalven het nu met alle danckbaerheit ende erbiedinge aflegge, niet
cie

twijffelende Ihr. Ex werden myne excusen in goeden duyden ende aennemen.
1)
Het lange vertoeff van de Russen alhier heefft mijn tot naer haer vertreck doen
t

opwachten, doordien Ihr. Kon. M . mijn een notabel somme op haer bewesen hadde,
waerover ick met haer over de betalinge sochte te handelen die gelden in graenen
te converteren, doch niets vericht als belofften van sulx aen den Grootforst te sullen
voordragen ende recommanderen. Wat daervan werdt ervolgen, sal ons de tijt
leeren.
2)
De nevengaende brieff ende boek is mijn door de Heer Comenio gesonden. P.
3)
Figulus doet Ihr. Exc. de saeke van de weduwe Wilkin recommanderen. Niet
cie

waerdichs hebbende Ihr. Ex

1)
2)
3)

te repre-

Blijkens het vervolg: Russische gezanten.
Deze brief van Comenius ligt er niet meer bij.
Mij onbekend; in de Oxenst. Saml. komen een paar brieven van hem aan Axel Oxenstierna
voor, die uit Amsterdam gedateerd zijn: zie mijn Verslag van Skandinavische archivalia blz.
63.
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senteren, bidde Godt Ihr. Grafel. Exc. in alle voorspoet in gesondtheit te erhalden,
blyvende’ enz.

(R.A. Stockholm. - Oxenst. Saml.)

o

N . 82. Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Amsterdam, 6 Februari 1652.
Over een hem door Karel Gustaaf opgedragen bestelling van goudleer en stoelen.
‘Durchleuchtigster der Schwedischen Reichen erwehlter Erbfürst undt Herr,
Gnädigster Herr, Euer Königl. Hoh. ahn mich abgangenes gnädigstes Rescriptum
ausz Borgholm underm dato 27 Decembris jungst verstrichenen jahres habe mit
schuldigstem respect underthänigst wohl erhalten, undt darausz dasz Euer Königl.
Hochh. ahn mich wegen einkäuffung etlicher stücken guldenen ledersz, undt dann
auch einiger stühlen, zu bezierung eines saalsz gnädigst gesinnen wollen,
gehorsambst ersehen.
Wann dann diesem befelch zu underthänigster folge die begehrte leder in einem
gefälligen modell undt nach der neuwesten façon zu erhandelen undt uf
bevorstehenden frühling fertig zu halten wir schuldigst, also willigst undt gehorsambst
bereit binn [sic], undt aber Euer Königl. Hohheit zuvor mit dem allerfürderlichsten
eine probe darvon haben wollen, wehre mir, umb meine underthänigste affection
undt willfährigkeit desto behänder zu bezeugen, lieb geweszen dasz mir die von
Euer Königl. Hoh. diszfalsz ertheilte gnädigste ahnordtnung zwey tage eher behändigt
worden wehre, in deme ich alszo diese probe ahngesichtsz hette überschicken undt
einem meiner enckelen, so verwichene woche
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von hinnen naher Schweden zu gereiset, mitgeben können. Werde gleichwohl solche
zu Euer Königl. Hoh. gnädigstem genügen bey nechster gelegenheit übersenden,
undt wasz Sie mir daruf zu ordonniren ferners gnädigst geruhen werden, mit allem
underthänigsten fleisze unsaumseelig zu werck richten.’ Verder plichtplegingen.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

o

N . 83. Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Amsterdam, 23 Maart 1652.
Heeft op bevel van Karel Gustaaf door zijne zonen 1000 rijksdaalders laten betalen
aan den overste Sebastian Bonde.
‘Durchleuchtigster Fürst, der Reiche Schweden erwählter Printz und Erbfürst,
Gnädigster Herr, zu underthänigster gehorsamsten folge der von Euer Königl. Hoh.
underm 7 Februarij ahn mich gnädigst ergangenen ordre, habe die tauszendt
reichsthaler ahn den Obristen Sebastian Bonde durch meine söhne allhier erlegen
laszen, welche darauf Euer Königl. Hoh. gnädigstes schreiben besampt besagten
Obristen quittanz ahn ihren schwagerrn Trip nach Nortköpping geschickt.
Gelangt demnach ahn Euer Königl. Hoh. mein underthänigstes ersuchen dieselbe
1)
gnädigst geruhen wollen die wiedererstattung dieser gelder Brubergen auftragen
undt ahnordtnen zu laszen.

1)

Hendrik Brobergen was ontvanger van de tollen in Norrköping (mededeeling van den archivaris
Sondén.)
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Verharrt in demüthigster devotion Euer Königl. Hoh. untherthänigst gehorsambster
Louys de Geer.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

o

N . 84. Louis de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Amsterdam, 2 April 1652.
Zendt monsters van goud- en zilverleder.
1)

Dat de ‘güldt undt silberne leder muster ’ nog niet verzonden zijn, ist ‘blosz ausz
mangel benöthigter gelegenheit geschehen, in ahnsehung desz verbottsz, wormit
2)
die schiffarth hiesziger orthen eingehalten undt suspendirt geweszen .’ Zij worden
echter gelijk met dezen toegezonden; ‘wann die bluhmen mit farben ahngestrichen
undt auszgemahlt werden solten, [würde] der preisz darvon verdoppelt oder noch
einmahl so theuer kommen. Euer Königl. Hoh. wollen gnädigst geruhen nach deren
besichtigung undt wahl mich ihres gefälligen willensz darüber ferner verständigen
zu laszen.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

1)
2)

Zie hiervóór, blz. 325.
De Staten-Generaal hadden op 3 Maart 1652 het uitzeilen van alle koopvaardijschepen (met
uitzondering van de ossenhaalders en de walvischvaarders) tot op 1 April d.a.v. verboden;
zie Resol. St.-Gen. 3 Maart 1652.
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o

N . 85 en 86. Laurens de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
Amsterdam, 15/25 Juni 1652.
Bericht van het overlijden van zijn vader Louis de Geer. Over de bestelling van
goudleer.
Bericht van het overlijden van zijn vader. ‘Ce nous est une amertune cuisante à ses
treize enfans d'avoir fait cete perte an une saison, où nous avions bon besoin de
l'appui que nous pouvions attendre de luy.’ De kinderen zullen trachten de voetsporen
van hun vader te drukken, vooral in het behartigen van den dienst van Zijne Kon.
Hoogheid.
In een tweeden brief van denzelfden dag, nu in 't Duitsch, bericht Laurens de Geer,
dat hij het schrijven van Zijne Kon. Hoogh. aan zijn vader, d.d. Borgholm 8 Mei,
heeft ontvangen, benevens de daarbij gevoegde specificatie. Heeft zijn uiterste best
gedaan om ‘die begehrte güldene leder undt andere in ietz erwehnter specification
aufgezeichnete stücke Euer Königl. Hoh. noch für auszgang der ahngesetzten zeit
schleunigst ahn die handt zu schaffen. Es haben aber die künstler dieser arbeit uf
mein unabläszliches treiben und zusprechen betheuret, dasz ihnen zum
allerwenigsten für dreyen monathen darmit fertig zu werden nicht müglich sein
köndte.’ Hij vreest dat dit te laat zal zijn voor Z.K.H. en heeft daarom het werk
voorloopig afbesteld in afwachting van nader order van Z.K.H.
Aan 't slot van dezen brief bericht hij opnieuw dat God tot zich genomen heeft
1)
‘den 9/19 dieses

1)

Pierre de Witt, Louis de Geer (blz. 112 der Ned. vertal.) stelt den sterfdag van Louis de Geer
ten onrechte op 29 Juni 1652.
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zu endt lauffenden monaths Junij umb sechs uhren abendtsz meinen lieben vattern,
alsz er eben naher Schweden (wornach ihn jeder zeit heftiglichen verlanget)
reiszfertig und bereitsz auf dem weg im ahnzug geweszen, aber wegen kranckheit
wiederumb zu kehren gezwungen worden.’ Aanbeveling van de kinderen van Louis
de Geer in de genade van Z.K.H.

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)

o

N . 87. Laurens de Geer aan Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken.
1)
Amsterdam, 14 Augustus 1652 .
Condoleantie met het overlijden van Karel Gustaaf's vader. Roept zijne voorspraak
in, opdat het kopercontract met de weduwe Trip niet worde vernietigd.
Bericht de ontvangst van een schrijven van Zijne Kon. Hoogh. d.d. 3 Juli over het
uitstellen van het laten maken van het goudleer. - Dankt voor de condoleantie met
het overlijden van zijn vader. Heeft daaruit ook verstaan dat de vader van Zijne Kon.
Hoogh. overleden is; condoleert hem: ‘darf ein mehrers zu sagen mich nicht
erkühnen, weil ich weisz, dasz bey ver-

1)

In de collectie ‘Skrifvelser till Carl Gustaf’ in de Stegeborgs Saml. ligt nog een briefje van
Laurens de Geer aan Karel Gustaaf, d.d. Amsterdam, 16 Juli st. n. 1652, waarin hij bericht
onlangs 14 voer Rijnschen wijn te hebben ontvangen van Abraham Schellens (Schelkens?
Scheltens?), koopman te Frankfort, om deze terstond naar Stockholm te zenden ten behoeve
van Zijne Kon. H. Wegens gebrek aan scheepsgelegenheid heeft hij met de verzending echter
nog moeten wachten.
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lust hoher heupter, undt die ihre heroische tugendten so wohl hiernieden alsz dort
oben immortalisirt gemacht, einem privato ein mehrers zu thun nicht zugelaszen
ist.
Sonsten werden sich Euer Königl. Hoh. in unzerfallener erinnerung noch gnädigst
zu entsinnen wiszen, welcher gestalt bey lebzeiten meines seeligen vatters zwischen
1)
Ihro Mayestät, Unsere Allergnädigste Königin, undt der Trippischen wittibin , ihrer
unterthanin, wegen einigen ahn die Cron gehabte forderung, so höchstgemelte Kön.
t

M uf von allen seithen eingezogenen völligen bericht billig befunden, ein kup-

1)

Nl. de weduwe van Elias Trip. Ter toelichting van de in het vervolg van bovenstaanden brief
besproken zaak neem ik de volgende passage over uit de inleiding van Elias (Bijdr. en Meded.
XXIV blz. 373-374): ‘In de jaren 1627-1631 had Gustaaf Adolf op onderpand van koper uit
de rijksmijnen van Fahlun zeer belangrijke leeningen gesloten bij Elias Trip; de daarop gevolgde
daling van den prijs van het koper had de waarde van het onderpand zooveel doen
verminderen, dat Trip niet bij machte was uit den verkoop daarvan de geleende gelden terug
te winnen. Op de klachten van Trip antwoordde Oxenstierna met beloften; daarmede had hij
zooveel succes, dat Trip zich liet overhalen - evenals na zijn dood zijne weduwe en zijn zoon
Adriaan - nog meer geld tegen beleening van koper aan Zweden te verstrekken. Onder
koningin Christina werd in 1650 met Adriaan Trip, die intusschen met eene dochter van den
invloedrijken Louis de Geer getrouwd was, eene overeenkomst getroffen tot delging der op
Zweden rustende schuld aan de erven Elias Trip, toen groot f 498.123. Twee jaren later
verbrak de koningin dit contract weer, omdat zij het te voordeelig voor hare schuldeischers
achtte; in 't volgend jaar liet zij zich echter, dank zij een douceur van f 30.000, welke de Trippen
haar gunsteling [Magnus Gabriel] de la Gardie toestopten, bewegen een nadere regeling met
hen te treffen. Voor een deel van hunne schuld werden zij schadeloos gesteld met
landgoederen in Halland - een der armste provinciën van Zweden; hoe onvoldoende deze
schadeloosstelling ook was, de erven Trip moesten zich er mede vergenoegen, maar zij
hadden voor goed den lust verloren der Zweedsche Kroon financieele hulp te bieden.’
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fercontract getroffen undt zu mehrer versicherung undt unverbrüchlichen festhaltung
deszelben, von dero hohen handt gnädigst bekräfftigt worden.
Nun werde aber berichtet, ob wehre man fürhabensz von solchem contract
wiederumb zurück zu weichen undt deszen inhalt allerdingsz zu vernichtigen. Darumb
zu Euer Kön. Hoh. in dieser gestaltnisz meine underthänigste zuflucht zu nehmen
genöthigt werde, dieselbe inständigst ahnflehend durch dero hochmögenden
t

fürsprechung bey Ihro Königl. Maj soviel zu verfangen, dasz oft berührter
kupfercontract in seinen ungekränckten würden verbleiben, und gleich er gestelt
und underzeichnet ist, vollzogen werden möge, damit anders unsere miszgünstige
undt ahnfeindere ahn dieser rescission nicht ursach nehmen unsz in verachtung zu
bringen undt durch ausschreyung, alsz ob nunmehr nach unsers vatters seeliger
todt alle genade verloschen undt alle der Cron geleistete treue diensten vergeszen
wehren, hin undt wieder zu decreditiren.’

(R.A. Stockholm. - Stegeborgs Saml. - Skrifvelser till Carl Gustaf.)
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III.
Varia betreffende Louis de Geer.
Onder dit hoofd breng ik een aantal stukken bijeen, waarvan ik de meeste aantrof
in een lijvige portefeuille, getiteld: ‘Biographica D6. De Geer’; een paar zijn ontleend
aan ‘Louis de Geer's Räkenskaper,’ één aan de portefeuille ‘Hollandica. Strödda
Handlingar. Förhandlingar 1633-1660.’
Op een enkele uitzondering na, hebben alle betrekking op De Geer's
werkzaamheid als industrieel in Zweden en op het geschil, dat tusschen hem en
zijn schoonzoon Karel de Besche is ontstaan over hetgeen deze en zijne broeders
van Louis de Geer hadden te vorderen; maar ook deze laatste stukken bevatten
allerlei gegevens voor de kennis van De Geer's bedrijf in Zweden, en vooral om die
reden besloot ik dan ook ze uit te geven.
De familie De Besche was, evenals de familie De Geer, een adellijk Luiksch
1)
geslacht, dat om geloofsredenen zijn stamland had verlaten . Onder de regeering
van Karel IX vestigden de De Besches

1)

Zie J.L.W. de Geer, Lodewijk de Geer, elfde bijvoegsel.
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zich in Zweden; het hoofd van het geslacht was toen de architect Gillis de Besche,
die vijf zonen had; een daarvan, Gerard, heeft zich in Zweden als bouwmeester
onderscheiden en daar vervolgens voor de Kroon het bestuur gevoerd over eenige
ijzerwerken, waarvan hij later eigenaar werd. Een andere zoon, Willem Gillisz., heeft
1)
zich in Zweden vermaard gemaakt door zijne kennis van de bewerking van metalen .
Van dezen Willem Gillisz. de Besche - ‘Meester Willem,’ zooals hij in de stukken
van dezen tijd dikwijls heet - en zijne zonen is in de hier volgende stukken
2)
herhaaldelijk sprake. Uit de biographie van Louis de Geer door J.L.W. de Geer
was ons reeds bekend, dat Willem Gillisz. de Besche de aandacht van De Geer
vestigde op de ijzersmelterij van Finspong, welke hem toescheen voor groote
uitbreiding en verbetering vatbaar te zijn; dat hij, op last van De Geer, in 1618
Finspong met onderhoorigheden van Gustaaf Adolf pachtte; dat hij in het vervolg
als compagnon en zaakgelastigde van De Geer het beheer bleef voeren over de
gieterijen en fabrieken te Finspong en Norrköping, terwijl De Geer zelf zijn verblijf
bleef houden te Amsterdam en daar zijne handelszaken bestuurde. Uit de hierna
3)
volgende stukken blijkt nu, dat de handelsbetrekkingen van Louis de Geer en
Willem Gillisz. de Besche reeds dagteekenen van het jaar 1615, toen ‘Meester
Willem’ met een lading naar Holland kwam en hem door De Geer een retourlading
werd medegegeven; van dat

1)
2)
3)

Per Pehrsson, Ur Österby bruks och vallonernas krönika, blz. 29 (Upplands fornminnes
förenings tidskrift, XX, Fjärde bandets andra häfte).
J.L.W. de Geer, Lodewijk de Geer, blz. 35-39.
Zie No. 9, de ‘Corte verclaringhe’ enz., sub litteris A en B.
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oogenblik af dreven zij sommige zaken voor gemeenschappelijke rekening. Wanneer
Louis de Geer later, bij zijn geschil met Karel de Besche, een zoon van Willem
Gillisz., diens onrechtmatige vorderingen bestrijdt, vestigt hij er de aandacht op, dat
Willem Gillisz. de Besche in hun gemeenschappelijken handel op verre na niet zoo'n
groot kapitaal heeft ingebracht, als Karel de Besche beweerde; dat hij van den
beginne af achterstallig bleef bij De Geer, die hem goede ladingen en contanten
stuurde, in ruil waarvoor Willem Gillisz. de Besche slechte ladingen terugzond en 1)
wissels op De Geer trok , en dat niet hij, De Geer, maar meester Willem het meeste
voordeel heeft getrokken uit hun gemeenschappelijk zaken doen.
o

Het contract, waarbij Gustaaf Adolf het domein Finspong verpachtte (hierna, N .
1) staat op naam van Willem Gillisz. de Besche; alleen wordt in dit contract de eisch
gesteld, dat Louis de Geer borg zal blijven voor het nakomen van de geldelijke
verplichtingen, die Willem Gillisz. de Besche op zich neemt. Wisten wij dus overigens
niets van de latere geschiedenis van Finspong, dan zou uit dit contract moeilijk zijn
af te leiden, dat Willem Gillisz. de Besche hier alleen als zaakgelastigde van De
2)
Geer handelt . Trouwens, ook het in 1625 verleende

1)
2)

Zie hierna, No. 9, de ‘Corte verclaringhe’ enz., sub litt. B.
De Geer schrijft in zijne ‘Corte Verclaringhe’ enz. (hierna, No. 9, sub litt. C): ‘by het eerste
o

cie

contract van Finspångh, a 1618 door Sijn Graeffelycke Ex heer Ricxcancelaer gemaeckt,
moest Louis de Geer voor Meester Willem borge blyven: waeruyt men refuteeren kan Carl
de Besches frivole pretensie van eygendom aen Finspångh.’ Uit het feit, dat Louis de Geer
borg blijft, is intusschen - wanneer men niets meer wist van de betrekkingen tusschen hem
en Meester Willem - kwalijk op te maken, dat Finspong eigenlijk door Louis de Geer werd
gepacht en niet door Meester Willem. - Per Pehrsson t.a.p. blz. 42 bericht, dat Finspong als
pand diende voor de aflossing van een vordering van Louis de Geer op de kroon Zweden.
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octrooi voor het gieten van ijzeren geschut staat niet op naam van De Geer, maar
1)
op dien van Willem Gillisz. de Besche en twee anderen ; toch staat het ook hier
vast, dat De Besche alleen als vertegenwoordiger van Louis de Geer optreedt.
Louis de Geer en Willem Gillisz. de Besche worden als compagnons - immers
naast elkaar - genoemd in het tweede der hierna uitgegeven stukken, het contract
van 27 April (st. vet.) 1627 over het bouwen van een tuighuis op Skepsholmen. Dat
echter ook hier Louis de Geer eigenlijk de man was, die het contract sloot, mag wel
hieruit worden afgeleid, dat in het volgende stuk - de bekendmaking van Gustaaf
o

Adolf, d.d. 2 Mei st. vet. 1628, hierna als N . 3 - waarbij de uitvoering van het in
1627 gesloten contract wordt uitgesteld, van dit contract gewag wordt gemaakt als
‘contraherat medh wår troo undersåte Louis de Geer’ (gesloten met onzen trouwen
onderdaan Louis de Geer); over Willem Gillisz. de Besche wordt hier dus geheel
gezwegen.
Na den dood van Willem Gillisz. de Besche, die in het begin van 1629 moet hebben
2)
plaats gehad , heeft Louis de Geer de voogdij gevoerd over de kinderen, die uit het
huwelijk van Willem Gillisz. de Besche en Elizabeth Rochet waren geboren, nl.

1)
2)

J.L.W. de Geer, Lodewijk de Geer blz. 38.
o

Dit blijkt uit de ‘Corte verclaringhe’ enz., hierna, n . 9, sub litt. D, waar Louis de Geer,
sprekende over een post, door hem op 5 October 1629 in zijn journaal gesteld, bericht dat
dit geschiedde acht maanden na het overlijden van Meester Willem.
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Karel, Willem, Matthijs, Joris en Steven. Matthijs en Steven schijnen jong te zijn
gestorven; van hen wordt althans in latere jaren nooit meer gewag gemaakt. Karel
1)
de Besche huwde in December 1637 met Ida, een dochter van Louis de Geer .
o

Uit de hierna als N . 4 en 5 gedrukte stukken blijkt, dat zoowel de ooms van de
onmondige kinderen als Karel en Joris de Besche zelf bij hunne meerderjarigheid
volkomen genoegen namen met de wijze, waarop Louis de Geer zich van de voogdij
had gekweten. Maar nadat De Geer van het gevoerde beheer was gedechargeerd,
moest de financiëele verhouding tusschen de gebroeders De Besche en hem nog
verder worden afgewikkeld, omdat de bezittingen der gebroeders hoofdzakelijk
bestonden in aandeelen in handelszaken en industriëele ondernemingen, die door
De Geer werden gedreven. Over die afwikkeling nu ontstond in 1645 een
2)
hoogloopend geschil tusschen Louis de Geer en Karel de Besche ; over dat geschil
o

handelen de stukken, hierna uitgegeven als N 7-12. Beide partijen kwamen overeen,
dat zij hunne boeken zouden laten onderzoeken door twee boekhouders, waarvan
elke partij er één aanwees; deze boekhouders zouden dan de winst- en
verliesrekening der gemeenschappelijke zaken opstellen; bij dubieuse posten zouden
zij de voorlichting van goede mannen inroepen, en ten slotte zou de eindbeslissing
blijven aan den Rijksdrost Peder Brahe en den Rijkskanse-

1)
2)

Jaarboek van den Nederl. adel V blz. 226.
Per Pehrsson t.a.p. blz. 49 bericht: ‘Då svärfadern icke ville tillfredsställa sin slösande svärsons
penningekraf, anklagade denne honom hos riksrådet för falsk bokföring’ (omdat de
schoonvader niet wilde voorzien in de behoefte aan geld van zijn verkwistenden schoonzoon,
klaagde deze hem bij den Rijksraad aan, dat hij valsch boek had gehouden).
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lier Axel Oxenstierna, die zich bereid hadden verklaard als arbiters op te treden.
Karel de Besche bleef eerst in gebreke zijne boeken in te leveren en verwijderde
zich uit Zweden, terwijl hij zijne boeken en rekeningen meenam. Na herhaalde
indagingen keerde hij naar Stockholm terug en leverde zijne boeken in, maar verliet
kort daarna opnieuw Zweden, zoodat de rekening door de boekhouders moest
worden opgemaakt, zonder dat zij van hem persoonlijk inlichtingen konden vragen
over quaestieuse posten. De in Mei 1647 door de beide arbiters gegeven uitspraak
was geheel overeenkomstig den wensch van Louis de Geer.
o

Het laatste der door mij uitgegeven stukken, N 13, heeft betrekking op een geschil
tusschen de Zweedsche regeering en de executeurs van het sterfhuis van Louis de
Geer; tegen de laatsten was nl. door het Bergskollegium een actie ingesteld wegens
hetgeen Louis de Geer te weinig zou hebben betaald voor het gebruik van de
Dannemoragroeve.
Zooals ik reeds zeide, maakt één stuk een uitzondering op den regel, dat alle
hiernavolgende stukken bijdragen bevatten voor de kennis van De Geer's
o

werkzaamheid als industriëel en koopman, nl. N 6, de instructie, door de Zweedsche
regeering voor Louis de Geer opgesteld bij zijne zending naar Nederland in 1644.
Toen de Zweedsche regeering in December 1643 Denemarken den oorlog
aandeed, besloot zij bij de Republiek hulp te zoeken, direct of indirect. Tot dat doel
werd Louis de Geer, die destijds in Zweden vertoefde, door haar naar Nederland
gezonden; hij was de aangewezen persoon om een zending te vervullen, voor het
welslagen waarvan een grondige kennis van toestanden en personen
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hier te lande vereischt werd, en meer dan iemand had Louis de Geer er belang bij,
dat de door Zweden begonnen oorlog tot een gunstigen uitslag zou komen.
sten

Den 20
December st. vet. 1643 stelden de vijf Zweedsche Rijksraden, die voor
koningin Christina de regeering voerden, de instructie op, waarnaar hij zich bij zijne
zending had te gedragen. Zij is in 1828 uitgegeven in ‘Handlingar rörande
Skandinaviens Historia, deel XIII (‘Nya Handlingar rörande Skandinaviens Historia’
deel III), blz 259-270. Zeer verkort wordt de inhoud der instructie medegedeeld bij
J.L.W. de Geer, Lodewijk de Geer blz. 66-67, en bij Pierre de Witt, Louis de Geer,
blz. 65 der Ned. vertaling.
Desniettemin acht ik het gewenscht de instructie in haar geheel hier te laten
afdrukken, omdat zij een der belangrijkste staatsstukken is voor de geschiedenis
der betrekkingen van Nederland en Zweden in dezen tijd. De korte inhoudsopgave
in de genoemde werken van J.L.W. de Geer en Pierre de Witt volstaat niet;
Nederlandsche historici moeten het stuk in zijn geheel kennen. De Handlingar
rörande Skandinaviens Historia worden ten onzent alleen aangetroffen in de
bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht; ik meende daarom mijn vakgenooten
een dienst te doen door de instructie hier opnieuw te laten afdrukken.
Bij de uitgave in het genoemde deel der Handlingar enz. wordt op blz. 259
aangeteekend: ‘denna Instruktion finnes ei i Riksarkivet’ (deze instructie wordt niet
aangetroffen in het Rijksarchief, nl. te Stockholm). Toen ik in den zomer van 1900
te Stockholm was, vond ik echter in het Rijksarchief aldaar een afschrift van de
instructie in een portefeuille, getiteld: ‘Hollandica. Strödda Handlingar.
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1)

Förhandlingar 1633-1660 .’ Voor de uitgave, die hier volgt, heb ik den tekst van de
instructie, zooals die wordt medegedeeld in de Handlingar rörande Skandinaviens
Historia, vergeleken met het afschrift, dat voorkomt in de evengenoemde portefeuille
van het Rijksarchief te Stockholm. Daarbij bleek mij, dat de tekst, die ten grondslag
ligt aan de uitgave in de Handlingar etc., veel beter is dan die van het afschrift in
het Rijksarchief te Stockholm; maar in de uitgave in de Handlingar zijn allerlei
drukfouten ingeslopen, die ik heb kunnen verbeteren naar den tekst van het afschrift;
bij de meeste heb ik dit stilzwijgend gedaan, bij de overige heb ik in mijne uitgave
opgenomen wat m.i. de juiste tekst is en in de noten aangegeven hoe de lezing in
de Handlingar luidt.
Enkele der door mij - in chronologische volgorde - uitgegeven stukken zijn in het
Zweedsch geschreven. Hoewel ik eigenlijk van meening ben, dat van Nederlandsche
historici, die belang stellen in de geschiedenis onzer betrekkingen met de
Skandinavische volken, mag worden verwacht, dat zij de taal dezer volken althans
kunnen lezen, heb ik het ten slotte toch maar wenschelijk gevonden den inhoud der
Zweedsche stukken in 't kort ook in het Nederlandsch mede te deelen. Den volledigen
tekst heb ik echter in het Zweedsch laten afdrukken, ook omdat men in Zweden
belang stelt in alles wat Louis de Geer betreft.

1)

Zie mijn Verslag van Skandinavische archivalia blz. 36.
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1.
sten

Contract, den 20
Juli [st. vet.] 1618 te Stockholm, op last van Gustaaf Adolf,
geteekend en bezegeld door Axel Oxenstierna, waarbij het domein Finspong met
onderhoorigheden wordt verpacht aan Willem Gillisz. de Besche tegen een
jaarlijksche pachtsom van ruim 5675 rijksdaalders, voor de betaling waarvan Louis
de Geer borg blijft.
[De inhoud van dit contract luidt in hoofdzaak als volgt:
Wij, Gustaaf Adolf enz. maken bekend, dat het ons behaagd heeft het domein
Finspong aan meester Willem Gillisz. [de Besche] te verpachten op de volgende
voorwaarden:
Het domein wordt hem ingeruimd met alle huizen, stallen en toebehooren, volgens
inventaris; hem worden bovendien opgedragen in het district Sundbo met de
kerspelen Hällestad, Vånga enz. alle jaarlijksche renten en inkomsten, die onze
daar wonende onderdanen verplicht zijn aan ons op te brengen [volgt een specificatie
daarvan] benevens alle tienden, heerediensten enz. waartoe zij verplicht zijn; ook
wordt hem overgelaten de eene Hällestad-groeve, de breede groeve genaamd, met
bijbehoorende hutten, molens enz.; al het ijzer, dat hij uit de mijnen kan halen, of
dat hij in het bergwerk Finspong door ruil of koop kan verkrijgen, mag hij tolvrij
uitvoeren; maar van het ijzer, dat hij door koop of ruil uit Nora- of Linnes-bergwerk
zal krijgen, zal hij tol betalen gelijk een burger; hij mag bij de exploitatie van het
bergwerk bouwen, hout vellen en nieuwe mijnen ontginnen, voor zooverre ons en
de Kroon daar-
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door geen schade wordt toegebracht en geen inbreuk wordt gemaakt op den
eigendom van anderen; de bergmannen zullen verplicht zijn hem de gewone diensten
te bewijzen en zich in alles te gedragen naar de door Koning Karel IX voor
Wermeland uitgevaardigde bergwerkordonnantie; voor de waren, die hij uitvoert en
in plaats daarvan weer invoert, zullen de burgemeesters van Norrköping en
Söderköping hem een certificatie geven, dat het Zweedsche en geen vreemde
goederen zijn, opdat hij in de Sont of elders geen last ondervinde; ook worden hem
alle koninklijke boetegelden overgedragen en mag hij een provoost aanstellen om
onwillige betalers te panden en misdadigers te vervolgen.
Daartegenover zal hij verplicht zijn jaarlijks op Michaelis in onze Rentekamer ruim
5675 rijksdaalders in specie of in Zweedsche munt te storten; binnen zes maanden
zal hij ons met zijne eigen onderteekening en die van Louis de Geer verzekeren,
dat hij de genoemde som op den vastgestelden tijd zal betalen; het contract geldt
voor zes jaren; na afloop daarvan zal - wanneer hij het bergwerk vlijtig geëxploiteerd
heeft en zijne verplichtingen is nagekomen en wederom wil pachten - aan hem en
zijne kinderen vóór anderen de gelegenheid daartoe worden gegeven, mits hij het
hoogste bod van een ander wil overnemen. Kan hij het niet met ons eens worden
over de vernieuwing van het contract, dan zal hij alles, wat volgens den inventaris
hem in handen is gesteld, moeten uitleveren. Van de herstelde of nieuwe gebouwen
zal alles, wat aardvast en onroerend is, aan ons blijven zonder eenige vergoeding.
Volgens bevel des Konings heb ik, Axel
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Oxenstierna, op de voorschreven wijze een accoord met meester Willem Gillisz.
aangegaan en het contract - tegen confirmatie door Zijne Mat zelve - onderteekend
en bezegeld. - Stockholm, 20 Juli 1618].
‘Wij, Gustaf Adolph, medh Gudz nåde Sweriges, Götes, Wendes Konungh,
Stoorfurste till Finlandh, Hertig uthi Ehstlandh och Carelen, Herre uthöfwer
Ingermannelandh, göre witterligit att effter Oss hafwer täcktz och behaget för een
wiss zumma penninger att uthfåå och arendera een wår och Cronones gårdh
Finspong, medh desse bruuck och underliggiande lähn, derföre hafwe wij sådant
wår troo undersåthe mester Wilhelm Giliusson på hanss unnderdånige begäran
nådeligen låtet inrymma medh sådane wilkor och condition, som denne contract
uthi boockstaffven lyder och förmähler.
Först schal honom inrymbdt och effterlåten wara sielfve gården medh alle huuss,
der äre boorygh [sic] och sundö [sic] redschap så och ladugården medh all den
boskap, der till inventario nu finnes, hwilket altsammans honom uthi wår Stådtholleres
och elliest een af wåre Cammerschrifwares nährwahru schall tilhanda inventerat
blifwa.
Dernest hafwe wij honom opdragit utaf Sundbo heredh medh Hellesta, Wånga,
Godegårdz, Rysinge, Regna, Skedwi och Tielmo sockner, all den åhrlige rento och
inkomst, so wåre undersåter uthi förbemelte lähn boendess Oss plichtige ähre att
uthgifve, hwilket alt pertzelewijss här i denna contract finnes inforde wara medh sin
tillborlige wärdering, nembligen penninger för sigh:
1 tunna hwete och 3 D[aler]
erter

1 oxe,

10 D.
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1 tunna spannemåhl 8½ m[ark]

1 lest osmundh
jernn

1 tunna smör

1 gang heste skoor 1 m.

20 D.

70 D.

1 skieppund humbla 25 D.

1 ℔ nefver

4 öra

1 ℔ fläsk

1 D.

1 ℔ bast

2 m.

1 ℔ torr åål

1 D.

1 stafrum wedh

5 m.

1 ℔ röding

1 D.

1 lass höö

1 D.

1 ℔ torr fisk

1 D.

1 lass malm

10 m.

1 lamb for

12 öra

1 lang timber

6 öra

1 hönss

2 öra

1 såge timber

6 öra

1 tiugo eggh

2 öra

1 dagzwerkie

8 öra

Såsom och der hooss deres wahnlige gårdz och bruuckz drengier, kyrkiotiender,
jernntiender, häredzhöfdinge renta och elliest all den åhrlige hielp, som i lähnet
giöres pläger; och detta alt skole unndersåterna, så wijdh som the här till wohne
warit hafve, antere till Nora-eller-Linnes bergsslagh eller och Norkiöping, effter
mester Wilhelms willie och begeran föra och fram komma låta, doch skall han här
unnder ickie beswära almogen medh andra försslor wijdere änn desse deres rette
och laglige uthschylder sigh streckie.
Widere skall honom och här medh effterlåten wara den eena Hellesta-grufwan,
som bergzmennerne sielff willige affstadh hafve, den de kalla breedgruf, medh sampt
hammarhyttor, strom-, miöl- och såge-quarner; och altt dett jern han kan
åstadhkomma antere af bruucket eller eliest af lahnedh opborder uthi Finsponga
bergsslagh sigh tillbyter och kiöper, dett må han uthan någon widere beswär tullfridh
utföra; men dett jernn som han igenom förbytning eller kiöp ifrån Nora- eller
Linnes-bergzlag bekommer, deraf skall han emot een borgare hafwan tull gifwa.
Hwadh gårdorna wedhkommer, när de af oss
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effter Rijksens anfordrande, lägenheet och wårt behagh åhrligen anntteren förökes
eller forminskes, då skole de honom effter den wärdering, wij på gårdepe[r]tzelerne
nu hafwe giöra låtet, rächnade och anslagne blifva.
Der och så wore att unndersåterne effter Mr. Wilhelms begären eller och hans
tillåtelse wille förbemelte fetalie pertzeler, som medh gårderna påbiudess uthgiöre
spanmåhl eller något annat, det dem begger sijdes å samma kunde, där uthinnan
mån han giöra som han best kan sigh medh den forenna.
Och alt detta förtalda skal han effter contracten mechtig wara att nytia, besittia
och opbära aldeles såsom dett oss och Cronan till goda brukas och opbäras plägar
och såsom han sin fordeel dermedh best weet sökia och schaffa.
Honom schall och effterlåtet wara att bygia uthi alla strömmer, som uthi lähnet
finnes nytige wara, skog effter sin egen willia att fella, nye bergzbruuk der de finnes
kunne att uptage; doch så, att ickie något for oss eller Cronan förderfves, eij heller
någon annan der medh wen åller förfång opå sin egendom skeer eller tillfogess.
Så schole och bergssmennerna wedh Hellestadh, Wånga och Godegårdz bruuck
wara förplichtade att hålla wedh macht sine hiulestocker, hyttor och annat mehr
1)
stoort werck, effter som de aff ålder wahne warit hafven. Om ossmund-jernet , som
der i bergsslagen faller och uthgiöres schal, hafve wij honom bewilget och effterlatedh
att bergssmännerna

1)

‘Osmund-jern’ (Osmund-ijzer) heet het ijzer, dat op zeer primitieve wijze werd verkregen door
de ijzererts in een kleinen oven te smelten: vgl. Geyer, Trenne Föreläsningar i Upsala, blz.
95.
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skole her effter wara förplichtade, dett så smida och hugga, som dett sigh bör och
bergssprevilegierne och ihm-ordningh, som uthi Christeligh och högloftigh i
hugkommelsse wår salige käre herr faders Konung Carels tijdh i Wermeland uthgifven
förmähler, nembligen fyra och tiuga stycker opå ett lisspundh; och må M[ester]
Wilhelm till settia een eetschworen wräkare, som medh befallningzmannen der
uthinan ett naga opseende hafva kan; och der det då ickie så hålles och
effterkommes, då skole de som Cronones otrogne tienare straffade blifva och
bergssmännerna jernet hafwa forwärkat, effter som derom och uthi Norkiöpingen
besluutt uthi den 13 articul ähr forafskeedh.
Wi hafve och nådigst honom bewilgett att när han alt sådand förbemelte godz will
uthskiepa, och derfore annat igen inforschrifva, da schole wore undersåter och
Borgmester i Norr-och Söderkiöping städher honom der oppå deres städers
witnessbördh eller pass gifva, så lydandes att dett swensche och ickie fremmande
godz är, på dhet han uthi Oeresundh eller annorstädes ickie må förhindrass och
molesteras.
Så ähre honom och utaf oss nådigest uthöfwer contracten effterlåtne alle
konungsslige sakörer, som der i lähnet falla kunne, så att de honom ickie schole
pårecknade blifva. Befallningssmannen belangande, som der nu scholl tillsetties,
så hafve wij honom effterlåtedh, att der han medh tillbörligh flijtt och alfwar Cronones
r

uthlagar i rettan tijdh ickie uthfordrar, eller effter M . Wilhelms befallningar sigh
hörsambligen icke rettar, da schall han mechtig wara honom af och een annan till
settie, effter han honom sielf löhner och underhåller.
Så ähr honom och effterlåten een Profos att hålla, den der de tredske for deres
uthlagor schal panta och
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elliest andre öffwerdådige, som antere sigh forbryta eller förimma må antasta.
Emot alt detta forschrefne, som Wij honom nådigst hafver inrijmbdt och effterlaten,
skall han effter sin cautions lydelsse wara förplichtadh, uthan någon förewandh
ursechten, årligen just om Michaelis tijdh att beschwerer in i wår Rente-Cammar
1)
fem tusendh sex hundrade siutij o fem 17/156 riksdaler in specie eller i Swenske
mynt, nembligen nije tusendh tu hundrade tugu twå daler, tiugo een öre, sexton
penninger; men för gården schal han gifwa effter samma wärdering såsom hon
åhrligen forhöijes eller förminskes. Hwar och sigh hende, att det swenske myntet
kunde for oorsaker schuldh blifva foringet medan denna contract påstår, da schall
Mr. Wilhelm wara förplichtet till riksdalers in specie lefwererende eller och dess
rettan warde uthi gott och på den tijdh gengsse myndt, så att oss må schee rätt och
fulnat uthi alle matto emot en riksdaler in specie uthan afkortningh.
Och at han dennen summa ickie allenast som förbemelte ähr i rettan tijdh will och
schall lefwere, uthan och förplichtet wara schall och haltt hinder, schada och oncosten
att som emot denna contract skee kunde att erlegga och upfylla, så schall han oss
innan sex månaders dach igenom sin egin och Louijs de Geers förschrifning derom
assurera.
Och skall denne contract således förste sex åhr tijdher hollas och obrodzligen
effterkommes; men den så ähr att Mr. Wilhelm med flijdh uthi medler tijdh bruuket
drifwit och terminen richtiget håller och for

1)

J.L.W. de Geer, Lodewijk de Geer, blz. 36 noot 1 heeft: 5675 77/156 rijksd.
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sin profit och nytto skull, den han igenom dette arrenderendet befinner, lust hafwer
medh oss ytterligere att handla, då schall denna lägenheet honom och hans barnom
framför alle andre aff oss effterlåten wara till att behålla, medh så förordh och wilkor
att han uthi denna contracts förnyende oss gifva schall så myket som nogon
annammedh skäll kan och wil tilbiuda och gifva.
Der och så ähr att han wår willie uthi contractens renoverande ickie förmå föllie
och effterkomma, so schal han wara forplichtadh for änn han lähnet affträdher effter
inventariernes lydelsse ifrån sich oförderffwadh lefvere alt hvadh honom underhender
hafver waret till betrodt och inrymbt. Och hwadh han wedh gärden, bruken och elliest
forbetrar och byger, så att dett jordfast och orörligit ähr, dett schall altt sammans
wara och blifwa oss uthan någon wedergeldtning till gangn och godo. - Actum
1)
Stockholm, den 20 Juli åhr 1618 .
ttz

Effter Kongl. M min Allernådigste Konungz och Herres egen befalning hafwer
jag på forschrefne sätt medh Mr. Wilhelm Giliusson accorderat och till Hans Kongl.
ts

M egen confirmation contractet underschrifvit och förseglatt, effter som migh der
öffwer speciael befalning gifven ähr.
Actum Stockholm, die et anno ut supra.
Axel Oxenstierna’.

(R.A. Stockholm. - Biographica. D 6. De Geer.)

1)

J.L.W. de Geer, Lodewijk de Geer blz. 36 bericht, dat de overgave van Finspong plaats heeft
den

gehad op 14 Augustus 1618 en dat de pachtbrief den 12
October 1619 geteekend is; deze
pachtbrief zal dan door Gustaaf Adolf zelf geteekend zijn en den inhoud van het door
Oxenstierna gesloten contract hebben bekrachtigd; deze laatste verklaart immers ook in het
boven afgedrukte stuk, dat hij het contract met Willem Gillisz. de Besche heeft onderteekend
ts

en bezegeld “till Hans Kongl. M egen confirmation”, d.w.z. in afwachting van de bevestiging
van het contract door den koning zelf.
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2.
Bekendmaking van Gustaaf Adolf, d.d. Stockholm, 27 April [st. vet.] 1627, dat hij
een contract heeft aangegaan met Louis de Geer en Willem Gillisz. [de Besche]
voor het bouwen van een tuighuis op Skepsholmen, in Stockholm.
[De inhoud van dit contract luidt in hoofdzaak als volgt:
Wij, Gustaaf Adolf enz. maken bekend, dat Louis de Geer en Meester Willem
Gillisz. [de Besche] ons hebben aangeboden te zorgen voor de leverantie van allerlei
wapenen en dat wij met hen zijn overeengekomen, dat zij hier te Stockholm, op
Skepsholmen, een tuighuis zullen bouwen; de kosten van den bouw van het tuighuis
zullen door Louis de Geer en Willem Gillisz. [de Besche] worden gedragen, tegen
vergoeding der rente, en onder voorbehoud, dat de Koning ten allen tijde deze
schuld kan aflossen; in dit tuighuis zullen zij altijd gereed houden een voorraad
wapenen, voldoende voor 15 regimenten voetvolk en 3000 ruiters, die tegen
vastgestelde prijzen en betalingsvoorwaarden ter beschikking van den Koning staan;
zoolang het tuighuis nog niet gereed is, zullen
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de wapenen elders geborgen worden; voor het vervaardigen van de wapenen mogen
zij beschikken over alle factorijen van den Koning en de daartoe behoorende
handwerkslieden; in den beginne zullen zij nog wapenen uit den vreemde mogen
invoeren, maar ondertusschen al hun best doen om zooveel werkvolk te krijgen,
dat alle wapenen in Zweden kunnen worden gemaakt; voor den uitvoer van wapenen
zullen zij, mits de Koning daartoe toestemming heeft gegeven, gedurende zes jaren
tolvrijheid genieten; daar de inhoud van vorenstaand contract praejudicieert op de
rechten eener onlangs opgerichte IJzercompagnie, zullen zij met deze Compagnie
een overeenkomst moeten treffen.]
‘Wij Gustaf Adolph, medh Gudz nåde Sweriges, Giöthes och Wendes Konungh,
Stoorfurste till Finlandh, Hertigh uthi Estlandh och Carelenn, Herre uthöfwer
Ingermanelandh etc. giöre witterligitt, att såsom wåre trognne undersåtere Louis de
Guere och Mesterr Willam Gilliessonn hafwe sigh uthi underdånigheet annbuditt
och praesenterat allehanda slagz ammunitionswerck willia komma i betre skick och
storre quantitet, ähn som här uthi rickett tillforende warit hafwer, icke allenest så
myckett wij beterfwe, uthann och så ymbnigdt, att thär sådana pertzeler kunne
härifrånn till andre länder (sigh till proufit) uthskeppa och förytra; så hafwe wij deres
underdånige tillbudh låtitt oss wäre beehaga, och fördenskuldh medh dem contraherat
opå dett sätt, som föllier etc.
Till det första, skall förbemelte Louis de Geer och Wilhelm Gilliessonn wara
förobligerade på deres egenn bekostnadt uprätta och förbyggia ett magasijn
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1)

eller tygehuus på wår Skipzhollma här i Stockhollm, effter denn skampelun, som
wij dem gifwitt hafwe, där till dee sielfwe skolle sigh materialia förskaffwa, hwilkett
wij effter een rätt och liquiderat rächningh welle dem framdeles betalla låtha.
Till dett andra, skall bemelte Louis de Geer och Wilhellm Gilliessonn låtha tillgöra
och innlefwerera, så att i förrbemelte tygehuus må åhrligenn uthi gott beredtskap
weere allehanda ammunition, effter dett wärde och betingningh, som nu här förmälas
skall:
en musqueet medh gaffwel 8 gyllden

10 styfwer

en bandeler

1 gyllden

6 styfwer

en stårmhatt

2 gyllden

12 styfwer

en wapen medh stårmhatt 14 gyllden
en pijk

1 gyllden

ett sijde gewär medh
giördell taskor

4 gyllden

en gemen berdizan

10 gyllden

en trumma

6 gyllden

Till Ryttere.

enn wapen medh pott

13 gyllden

enn ryttare degen

6 gyllden

ett par pistoler medh gode 30 gyllden.
hylster och spennare
Och skall thallet på förbemelte ammunition wara till fempton regiementer fottfolk,
och tretusende till best etc. Och löper så summan effter wärderingen tuhundrade
tiugho ett tusendh etthundrade daler, åtta öre. Män i medlertijdh förbemelte magasin
färdigt ähr, må han ammunitionen här på ståttett

1)

Skepsholmen is nog de naam van een der eilanden, waaruit Stockholm bestaat.
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eller uthi annat beqwembligitt rum hafwe, där wij dett see kunne, hwadh uthi förrådh
är etc.
Till dett tredie, när bemelte Louis de Guere och Willhellm Gilliessonn således
förbemälte summa complet inlefwerert hafwe, då löper deres interesse och pension
där aff trettijo trij tusendh etthundrade sextio åtta daler. Men där wij kunne, förr eller
sedann dett blifwa complet, någott där aff uthtaga låta, eller dee medh wår consens
där af någonn post uthschippa eller innrijkes försellia, då blifwer deeres interesse
och pension pro rata, och på denn summa som där qwar blifwer så myckett mindre.
Till dett fiärde, hwadh oss behagar aff tyghuussett uthtaga låtha, dett welle wij
effter förbemelte prijs en halfparten effter sex månaders och den andre halfparten
effter tolff månaders förloph betalle.
Till dett fempte, och såsom dee hafwe lofwatt magasin, som förmält är, på deres
bekostnadt oprätta, så hafwe wij dem, så snart dee, som rächningh bewijses, tijo
tusendh daler anwendt hafwe, lofwatt dem interesse där aff gifwa; och när dee låter
tijo tusende eller meere daler effter liquiderat rächningh kostatt hafwa, dem i lijka
motto interesse där aff gifwa, så lenge dee mistee deres capital och wij dett icke
affläggia låthe.
Till dett siette, skall oss i alle tider wara fritt heele capitalet till oss annamme, och
där af en tredie part effter hwarie nästfolliande sex månader betalle.
Till dett siuende, opå dett dette förbemälte werk måå dess betre kunne fortsettias
och drifwes, hafwe wij nådigzt oplåtitt bemelte Louis de Guere och Willhellm
Gilliessonn alle wåre factorien öfwer heele wårdt rijke, medh wårt hantwerkzfollk,
och dem som tiänlige ähre, taga och till sigh annamma, och dee odugelige effter
deres egenn willie affdancke eller bruuke; såsom och dem dee bruuka welle, uthi
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städerne insättie, där dee best och beqwembligast finne, dem att nidh sättia etc.
Till dett ottonde, aldennstundh förbemelte Louis de Guere och Wilhellm Gilliessonn
lofwe sigh willie samme slagh munition, som förbemelt ähr, här innrijkes göra låtha,
allenest sigh beswära så månge werieklingor i förstone här åstadh komme, som
behöfwas will, så måge dee dem af fremmande landh införschrifwe, och likwäll sinn
högste flitt där på annwende, att dee måge så mycket folk aff dett han[dt]werk
införskaffe.
Till dett nijonde, skall dem på sex åhrs tidh wara tillåtitt, att tullfritt uthskipa alle
dee ammunitions pertzeler, som dee medh wårtt tillståndh uthrijkes sellie welle.
Till dett tijonde, effter wij på någre wåre trogne mens och undersåteres flitige
annhollande hafwe tillåtitt dem ett Järnn-Compagni att uprätta och detta werk skeer
dem uthi någre måtto till praejudicium, derföre skolle förbemelte Louis de Guere
och Willhellm Gilliessonn sigh medh bemelte Compagni föreene, som dee best på
begge sider kunne. Datum Stockhollm, denn 27 Aprilis anno 1627.
Gusta[v]us Adolphus.’

(R.A. Stockholm. - Gustaf II Adolfs tid. Finanshandlingar. Louis de Geer's
räkenskaper).

3.
Bekendmaking van Gustaaf Adolf, d.d. Stockholm 2 Mei [st. vet.] 1628, dat hij - daar
het bouwen van het tuighuis, gecontracteerd in het contract van 27 April 1627 (welk
contract echter in zijne waarde blijft), is uitgesteld - voor dit
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jaar een contract heeft aangegaan met Louis de Geer, waarbij deze aanneemt in
den aanstaanden zomer een nader omschreven hoeveelheid wapenen te Stockholm
te leveren, hetzij hij deze uit den vreemde heeft ingevoerd of in Zweden heeft laten
maken; de betaling daarvan zal deels in den aanstaanden zomer geschieden in
koper, deels in Februari 1629 door de Rentekamer geschieden.
‘Wij, Gustaff Adolph medh Gudz nådhe Sweriges, Göthes och Wändes Konungh,
Storfurste till Finlandh, Hertigh uthi Estlandh och Carelen, Herre uthöfwer
Ingermannelandh, giöre witterligit, at oanseet wij för dätta hafwe contraherat medh
1)
wår troo undersåte, ehrligh wälachtat Louis de Geer , at han et magasin oprätta
skall, der uthi hon allehanda slagz ammunitions werk uthi förrådh hafwe må, hwilket
och effter samme oprättedhe contractz inneholdh blifwer uthi sitt werde; allenast at
tyghusetz byggningh sätties tillbaka, så haffwe lijckwell nu på nytt för dette åhr med
honom contraherat, såsom föllier.
Först haffwer han lofwat, och oss i underdånigheet tillsagt, uthi näst kommande
sommer här i Stockholm lefwerere, anten han det aff fremmande landh skaffandes
warder, eller her inrijkes tillwercka låter, nembligen:
musketer

7786

styckor à 6 daler.

bandelerer

11682

styckor à 28 öre.

pottor

10459

styckor à 2 daler.

wapner medh pottor

5114

styckor à 10 daler.

deghen

4000

styckor à 3 daler.

1)

Willem Gillisz. de Besche wordt hier niet genoemd: zie hiervóór, blz. 335.
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barditzaner

582

styckor à 7 daler.

trummor

211

styckor à 5 daler.

ryttare-wapner

2300

styckor à 11 daler.

Deremot hafwe wij förbemelte Louis de Geer försäckrat sin betalningh, sedan
förschrevne lefwererningh giordh ähr, aff wår Factor Erich Larsonn uthi rååkoppar
i denne sommer efter handenn bekomme, som han dädh till sine mässingzbruuk
kan behöfwe, nembligen nyohundrade skippundh kopparbärgz wicht; och skall han
hwart skippundh för fyretye een richzdaler annamma, reknat richzdalern på twå
swenska daler, och den öfrige rästenn för förschrevne partzeler eller hwadh han
mera uthi ammunition lefwererandess warder, skall honom aff wår Räntte-Cammar
uthi Februarij månat åhr 1629 tillstelt warda. Der wårt Cammar-Rådh Factor och
alle andre, som detta widkommer, haffwe sigh att effterrätta.
Giffwit och schrifwit på wårt Konglige Slott Stockholm, den 2 Maij åhr 1628.
Gustaff Adolph.’

(R.A. Stockholm. - Gustaf II Adolfs tid. Finanshandlingar. Louis de Geer's
räkenskaper).

4.
Verklaring d.d. Norrköping, 20 Februari [st. vet.] 1630, afgelegd door Gillis Gillisz.
de Besche, Huybert Gillisz. de Besche, Pierre Rochet en Jan Moyael, betreffende
het beheer, door Louis de Geer gevoerd als voogd der kinderen van wijlen Willem
Gillisz. de Besche en Elisabeth Rochet.
‘Op dato den 20 Februarij 1630 by malcanderen vergadert zijnde Gillis Gillisz. de
Besche, Huybert
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1)

2)

Gillisz. de Besche, Pierre Rochet ende Jan Moyael om te adviseeren ende op te
nemen van Louis de Geer de mombaerschap van de kinders, naergelaeten van
onsen broeder saliger Willem Gillisz. de Besche, voortgebracht int houwelijck met
salige Elisabeth Rochet, te weeten Carl, Willem, Matthis, Joris ende Steven. Naedat
ons openinghe ende verclaringhe gedaen is van de middelen, naergelaeten aen de
voorschreven kinderen door onsen broeder saliger, belopende ontrent dertich duysent
ricxd., behalven haer derde part in de gebouwen, huysen ende timmeragiën ende
het huys, meulen ende de landen van St. Anna-quarn tot Nicoping, waervan van
alles een inventaris sall gelevert worden, soo haest als des Conings reckeningen
t

sullen geslooten zijn; geconsidereert hebbende de grootte partiën, soo Sijn May
schuldich is, soo hebben wy gegeven ende geven mits deesen volle macht aen
t

bemelten De Geer daerover met Sijn M te accordeeren op het beste als 't hem
moegelijck sijn sal, ende de gelden niet konnende innen, deselve op interest te laten
3)
op hypothecquen van arenden , belovende by deesen voor goet te erkennen ende
te approbeeren 't geene Louis de Geer hierinne doen sall. Ende overmits het capital
van de kinders (van wegen de voorschreven schulden) niet en kan strecken tot haer
deel in de wercken, soo sullen wy met onse andere broederen, tegenwoordich
absent sijnde, adviseeren om hiernaemals eenige arenden van haer part af te

1)
2)
3)

Een broeder van Elisabeth Rochet, de vrouw van Willem Gillisz de Besche.
Jan Moyaux heet hij in de Fransche vertaling van dit stuk, die hierbij ligt; hij onderteekent dit
stuk: Jan Moya. Ook hij was een zwager van Willem Gillisz. de Besche.
Arende (Zweedsch) = verpachting, hier van kroondomeinen.
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trecken, ende ondertusschen sullen de kinders int generael profiteeren pro rata van
haere middelen, op conditie dat nae advenant dat haere middelen sullen vermeerdert
zijn, sy voor zooveel meer in de portie sullen treden ende dat tot op de derde part.
Alsoo gedaen ende geteekent tot Norcoping, op dagh ende jaer als boven.
Gillis de Besche. Huybert Gillius de Besche.
Pierre Rochet. Jan Moya.
1)
Gerardus Gillius de Besche .’
(R.A. Stockholm. - Dit stuk is letter E der bijlagen van de hierna af te drukken ‘Corte
verclaringhe’ enz. van Louis de Geer, d.d. Stockholm, 9 December 1645, welke
voorkomt in de portefeuille: ‘Biographica. D 6. De Geer.’)

5.
2)

Overeenkomst, op 12 September 1637 gesloten tusschen Louis de Geer eenerzijds
en Karel en Joris de Besche anderzijds, waarbij de laatsten Louis de Geer
déchargeeren wegens het voor hen ge-

1)

2)

Gerardus Gillisz. de Besche wordt in den aanhef van dit stuk niet genoemd. Vermoedelijk is
hij een van ‘onse andere broederen, tegenwoordich absent sijnde’, waarvan in bovenstaand
stuk gewaagd wordt, en is dit stuk eerst later door hem onderteekend.
Het stuk vermeldt niet den naam der plaats, waar het is opgesteld; maar uit hetgeen De Geer
in zijne hierna te drukken ‘Corte Verclaringhe’ enz., d.d. Stockholm, 9 December 1645,
mededeelt sub litt. H. en H.H. mag men afleiden, dat het contract van 12 September 1637 te
Norrköping werd opgesteld en te Amsterdam is geteekend.
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voerde beheer en met hem een afspraak maken betreffende de verdere afwikkeling
hunner financiëele verhouding.
‘Op huyden den 12 Septembris 1637 sijn tesamen verdragen ende geaccordeert
Louis de Geer ter eenre ende Charles ende Joris de Besche ter ander syde, in
maniere ende conditie hiernaer beschreven.
Eerstelijck soo bekennen wy, Charles ende Joris de Besche, dat ons door Louis
de Geer openinghe is gedaen ende aengeweesen den staet ende middelen, ons
door onsen vader saliger naergelaeten, van aenvanck aff tot het eynde toe, ende
alle partiën wel naergesien ende geëxamineert, waervan wy volle genoegen ende
r

contentement hebben, daervoor wy S De Geer bedancken alsmede voor de moeyte,
sorge ende administratie, voor ons daerin gedragen, allouerende mede 't geene
r

onse ohmen in onse onmondighe daghen met S De Geer gearresteert hebben ende
approbeeren alle reeckeninghen, sooals deselvige op de Sweetse ende Hollandse
boecken geslooten sijn, sonder hiernaer eenige revisie derselver boecken ofte
reeckeningen te begeren, noch De Geer, noch syne erfven daerover eenige molest
aen te doen, in rechte noch daer buyten, direcktelijck noch indirecktelijck, alsoo ick
Charles bekenne, dat dieselvige boecken, soo Swetse als Hollandse, t'allen tyden
voor my in 't cantor open gelegen hebben ende noch doen, ende is mijn hiervoor
door De Geer op syne capitaele boecken onsen staet ende capitael vertoont, ende
nu wederom aen ons beyde dieselvighe verthooninge by specificatie van partie tot
partie aengeweesen ende geëexamineert, daervan wy ons ten volle contenteeren
ende voldaen houden, ende tot meerder bevestinghe in voorschreven capitale
boecken onse reeckeninge onderteykent hebben, houdende
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deselvige voor absoluyt gesloten ende gearresteert, ende ons capitael soodanich
te sien, als voorschreven saldo is meldende. Ende alsoo wy nu tot onse mondighe
r

jaaren gecomen sijn ende met onse ohmen raed ende advis (dewyle S De Geer
sich onser ontlasten will), siende dat ons capital tot soo grootte wercken, onvercochte
goederen, geschut, coegels, parten scheeps, yser en messing in Holland, ja dat
ons capitael in plaetse van 1/10 qualijck tot 1/12 strecken soude, soo hebben wy
met advis van onse ohmen ende goeden voordacht gequitteert, gelijck wy quitteren
by deesen ende afstaen alles wat tot dato deeses naer Holland versonden is, ende
houden ons capitael in de schulden ende wercken hier in Sweden, gelijck deselvige
nu by de balance uyt de boecken D. Journal fol. 226 uytgetogen ende gespecificeert
staen, dewelcke naer ons aenpart te rekenen noch ons capital verre te boven gaet,
soodat wy toestaen dat De Geer alles, wat van Nicoping incomt, aen sich behouden
tot sijn rembourssement, ende wat meer incomt als ons achterstell dan sall weesen,
1)
hetselve werdt wel in de messingsbroecken noodich sijn, dewyle maer een maent
cooper in voorraet en is ende 't gemaeckte goet samen uytgescheept ende dat noch
2)
de galmeye , noch de leste 3 schepen steencoolen niet in reeckening gevoert en
sijn, derhalven tot die wercken wel een grootter capitael van nooden is, ende alsoo
wy voor alsnoch tot geen meerder verschot provideren en konnen, totdat van de
schulden ingecomen sijn, soo staen wy toe dat voorschreven De Geer dit jaer alle
die

1)
2)

Messingsbroek = koperfabriek.
Galmei of kalmijn: zie hiervóór, blz. 102, noot 1.
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messingswaeren, die uytgescheept soude konnen worden naer Holland, in Norcoping
aen sich nemen voor sijn eygen particuliere reeckeningh, ten prix van vijftich gulden
't hondert, mits dat hy de risico, vracht ende alle oncosten draghe, ende het yser
van Finspångh comende tegens 18 d[aler] het schippont, 275 ℔ Amsterdams voor
een schippont gereckent, de plaeten tegens 30 d[aler] gelijck schippont, mits (als
voor) dat hy alle risico, vracht ende alle oncosten, daerop te doen, dragen sall; ende
soo sich dan t' eynde van 't jaer bevindt, dat ons capitael veerders strecken kan als
⅙, soo sall hetselvige in toecomende jaer in grootter gedelte gereckent worden, 't
sy dan van ⅕ off ¼ off ten uyterste ⅓, gelijck alle de gebouwen ingestelt sijn, doch
met die conditie ende reserve, dat de Norcopingse strom, gebouwen, huysen ende
erfven aen geen ander en sullen mogen door ons vercocht, verhandelt off veralieneert
worden, directelijck noch indirectelijck, door ons selven noch door andere onse
erfven, maer dat wy gehouden sullen weesen, deselvige willende affstaen, aen
Louis de Geer te presenteeren ende met hem daerover te accordeeren. Ende soo
wy quaemen te overleyden, sonder naer te laeten kinderen, in de legitime houwelijcks
staet geprocrëert, soo sullen voorschrevene wercken, strom, huysen ende erfven
aen Louis de Geer vervallen, ende niet aen onse ohmen off andere erfgenamen,
die wy van nu aff soo voor alsdan als voor alsnu daervan frustreeren, ende behouden
alleenlijck aen ons de dispositie van onse andere goederen; doch alsoo wy over
het gedeelte van onsen broeder Willem niet disponeeren en konnen, off het Godt
geliefde hem wederom tot syne voorige gesondtheyt te brengen, ende dat hy naer
ons overlyden ons erfgenaem waere, ende in deesen synen staent hy alhier inne
geen consent dragen en kan,
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opdat (in sulcken gevalle) hiernaer door hem geen verandering daerin en geschiede,
r

soo maecken wy uyt onse gedeelte van onse capitael S De Geer soo groot
erfgenaem daerin, dat hy vant selvige onsen broeder Willem sijn gedeelte in de
gebouwen, strom, huysen ende erfven contenteren sal konnen, diewyle hy sooveel
ende meer als vaderlycke sorge voor ons heeft gedragen ende soo verre opgebracht
heeft. In oorcondt der warheyt deesen met ons eygen handt geschreven en
ondergeteyckent.
Charles de Besche.
Joris de Besche.’

(R.A. Stockholm. - Biographica. D 6. De Geer.)

6.
Instructie, d.d. Stockholm, 20 December [st. vet.] 1643, aan Louis de Geer bij zijn
vertrek naar Nederland door de Zweedsche regeering gegeven.
Instruktion für Louis de Geer.
t

‘Memorial deren, so von Ihrer Königl. Ma unserer allergnedigsten Königinn dem
Herrn Louis de Geer, Erbgesessen zu Finnspångh, in Niederlandt zu verrichten
anvertrauet werden.
1. Es wirdt sich der Herr De Geer schleunigst immer müglich von hinnen zur
sehewarts erheben, undt seinen wegk geradt auf Hollandt zu nehmen. Undt so
baldh ehr alda angelangett, soll ehr suchen occasion mitt dem Residenten Peter
Spiring sich zu unterreden, ihm eröpfnendt was dis jahr undt vor diesem zwischen
Uns undt Dennemarck passiret, insonders welchergestallt Dennemarck vergangen
jahr
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alle der unserigen navigation gesuchet zu verhindern mitt unterschiedlichen
pressuren, neuen inventionen, rechtfertigungen, zollen undt anderen beschwerden,
wieder die klare pacta undt abscheide der Cronen; auch welchergestallt auf
erinnerung nichts mehr dan disputirens undt excusirens erfolgett, nichts aber
t

abgeschaffet undt remediret worden; also das Ihre Königl. Ma die waffen ergreifen
undt die passage mitt denselben, vermittelst Göttlichen beystands, eröffnen müssen;
t

dahero Ihre Königl. Ma verursachet worden, ein schreiben desswegen an den Herrn
Staten-General der vereinigten Niederlanden, auch den Printzen von Uraniën
abgehen zu lassen, undt einen memorial vor den Herrn Residenten zu verfassen,
mitt befelich, das Louis de Geer den memorial undt beigefügtes schreiben ihme,
Spiring, überliebern soll, mit erinnerung, solchs an den Herrn Staten-General undt
1)
Princen zu übergeben .
2. Der Resident undt Herr de Geer müssen den zustandt der sachen undt zeiten,
auch die inclination der humoren undt gemüther wohl observiren, undt nach dem
sie merken, dass eines undt anders gerne oder ungerne gehörett wirdt, darnach
ihre discoursen undt actionen einrichten. Damit aber alles so viel mehr ohne einigem
strepitu oder vielen nachreden vorgenommen werden könne, solt der Resident bey
den Herrn Staten-General undt dem Princen von Uraniën das werck treiben, die
schreiben einliefveren undt umb radt auch adsistence anhalten; der Herr De Geer
aber was ehr etvan unter der handt

1)

De inhoud der hier bedoelde missive van koningin Christina wordt in 't kort medegedeeld bij
Aitzema II, blz. 947, 948. Vgl. verder De sleutels van de Sont blz. 46.
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thuen kann, da ehr einige inclination funde bey den Herrn Staten General, poussiren
das werck undt adsistirn dem Residenten, aber sich nirgends offenlichen engagieren,
t

damit sein treiben desto verborgener bleiben möge; doch stellen Ihre Königl. Ma
ihme, De Geer, anheimb, an welchem ordt ehr gut finden wirdt das werck recht
anzugriffen.

3. Des Herrn De Geer aber principal augemerck und dessein soll sein, erstlich die
Niederlandische gemüther, so weit es sich thuen lesset, ins gemein dahin zu
vermügen, das sie den dessein des Königs in Dennemarck, mit ihrer Ostseheschen
1)
navigation undt commerciën undt daraus entspriessenden zoll seines gefallens
undt vortheils zu disponiren, recht betrachten darnach, das sie die jetzige occasion
selbige navigation undt commerciën in ihre richtige ordnung undt freyheit zu setzen,
t

weilen Ihre Königl. Ma von Schweden selbige zu beforderen und regulieren helffen
will, wohl behertzigen, undt das ihrige darzu contribuiren. Findet ehr die gemüther
darzu geneiget, oder kan sie dahin disponiren, als wirdt ehr am besten thuen, dass
ehr neben dem Herrn Residenten Spiringen, ein jeder an seinem orthe, die Herrn
Staten-General zu einem algemeinen krieg undt conjunction der waffen poussire,
insonders, das die Herrn Staten die ihrigen durch den Sundt oder Belt convoyiren
undt mit uns zugleich auf den Sund gehen lassen wollen, allda solche condiciones
dem König in Dennemarck abzutreiben, damit die navi-

1)

Handlingar rörande Skandinaviens Historia, Trettonde Delen (Nya Handlingar rörande
Skandinaviens Historia, Tredje Delen) blz. 261 heeft: ‘ausspriessenden’.
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1)

gation durch den Sundt uns allerzeit frey und unmolestiret verbleiben, das auch
darüber nicht allein promessen, sondern auch genügige caution praestiret werden
müge.
4. Sollte nuhn hiebey (wie gläublich) difficulteten einfallen, hat man umb
geldt-adsistence anzuhalten, entweder unter diesem praetextu, oder aber unterm
schein des Theutschen krieges, damit man selbige zu fortsetzung dieses desseins
gebrauchen undt geniessen könne.
5. Im fall aber oben geschriebener gestallt die Herrn Staten-General zu keine
conjunction der waffen zu vermügen, so aller adparence nach wohl kan geglaubet
werden, als wirdt der Herr De Geer tentieren ob ehr directe oder indirecte die
provincie Hollandt, oder aber da diese sich endtschuldigen würde, die stadt
Amsterdam, wie auch die stedte in Nort-hollandt undt Friesland, am Süder See
belegen, oder auch Seeland zu coöperation permoviren möge; welches da es zu
erlangen, wirdt der Herr De Geer solches mitt aller macht undt ernst vortreiben undt
den bewüsten dessein so viel stercker fassen undt fortsetzen, auch sich im nahmen
t

Ihrer Königl Ma vereinigen undt veraccordiren, zu solchem ende undt ziel wie
hiebevor wegen der Herrn Staten-General vermeldet.
6. Solte nuhn dieses alles manquiren undt keine offentliche oder heimbliche
adsistence an geldt, schiffen undt andern notdürften bey denen landes Staten

1)

Handlingar etc. XIII blz. 260 heeft: ‘allerseits’.
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zu erheben sein, alsdan soll der Herr De Geer in secreto negocyren mit den
1)
interresirten kauffleuten und schiffern an der Ostseheschen navigation, ob selbige
etwas bey der sachen thuen, oder zum weinigsten ihre schiffe zu dienste Ihrer
t

2)

Königl. Ma undt hiesiger Chron frachten lassen wollen, da ehr dan sich zum
weinigsten bearbeiten wirdt bey einen undt anderen 30 oder mehre zu orloch
bequeme schiffe mit notdurftigen stücken, ammunition, sehefolk undt anderen
behüften zu befrachten, auf etliche, undt zum weinigsten 3 monaten. Welche schiffe
damit sie desto besser bemannet sein mügen, als wirdt der Herr De Geer dafür
sorge tragen welchergestalt ehr entweder am sehevolk ein jedes schiff sterker
bemannen, oder sonsten so viel soldaten werben undt in Niederlandt aus Westphalen
ts

3)

an sich mit hülff Ihrer Königl. Ma Commissariën zihen könne. Im fall aber alles
anderes solte feil schlagen, alsdan sollen so viel soldaten in Westphalen geworben
oder an die handt sonsten gebracht werden, so zu besetzung der schiffe von nöthen,
welche eingenommen werden sollen bey auslauff des Weserstroms, nachdem sie,
ts

nach gehaltener correspondence zwischen Ihrer Königl. Ma verordneten
friedens-Commissariën undt den Herrn De Geer, zu bestimbter zeit in bereitschaft
gehalten undt zu rechter zeit marchiren können, da dan zuvor in Hollandt provision
vor ihnen auf ein paar monaten angeschaffet wäre.
7. Damit nuhn dieses ins werck gerichtet werden

1)
2)
3)

Handlingar etc. XIII blz. 263 heeft: ‘schiffen’.
Handlingar etc. XIII blz. 263 heeft: ‘ehedan’.
Nl. de Zweedsche gezanten op de vredehandeling te Münster en Osnabrück. Vgl. hierbij de
brieven van De Geer aan deze Zweedsche gezanten, hiervóór, blz. 243 vlg.
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könne als soll hierzu employiret werden, was an subsidiën bey den Herrn Staten
zu erlangen wirdt. Solte dieses aber undt die publique mittel feilschlagen, als ist mit
dem Herrn De Geer dahin verabscheidet, das ein hundert tausendt reichsthaler an
die handt geschaffet werden soll, davon die helffte, nemblichen 50.000 rd., allhier
im Reich an des Herrn De Geer gevollmächtigten in künftigen Februario und Martio
erleget undt bezahlet, lautt special obligation, werden soll; welche alsdann der Herr
De Geer in Hollandt aufzubringen sich veranlasset; auch darneben versprochen
theils selbst, theils bey anderen, die übrige 50.000 rd. anzuschaffen, damit die
vorbesagte ecquipage desto besser undt ohn hindernüss oder versäumung zu
rechter zeit angestellet undt die schiffe anhero abgefertiget werden mügen.
8. Bey denen privatis solche gelder aufzubringen, hat man billich sie dessen zu
t

vorsichern, das wan der gütige Gott einigh glück bescheren würde, Ihre Königl. Ma
denjenigen, so hiezu was contribuiren werden, nach der proportion ihres angewanten
unkostens mit gewonnenen eilanden oder andern gütern unter botmessigkeit undt
t

superioritet Ihrer Königl. Ma sie verehren undt begnadigen wollen.
ts

9. Damit aber ein jedweder wissen müge, wohin Ihrer Königl. Ma dessein insonders
zielet undt gestellet ist, als soll er der Herr De Geer, dieselbe, soferne als von nöthen
sein wirdt, zu eröffnen undt erkleren, hiemit unterrichtet undt befohlen sein dass
t

Ihre Königl. Ma nuhn mehr aus allen etliche jahr hero passirten des Königs in
Dennemarck consiliën undt acten satsamb gespüret undt jedermenniglich fast
weldtkundigh worden, das der König in Denne-
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1)

marck ohne respect der vertrage abschiede, freundschaft oder billigkeit, sich eine
so hohe gerechtigkeit in dem Sunde anmasset, das er macht undt recht habe die
navigation zwischen Osten undt Westen zu gestatten, freigeben, hemmen, hindern
undt verbieten, wen undt wan Ihm beliebe; gewisse wahren passiren zu lassen,
andere seines gefallens zu verbieten, uflegen, confisciren ohne ansehung einiges
verbrechens oder nicht; die durch gehende undt gestadette schiffe undt wahren zu
belegen undt graviren mit so theuren zollen undt accisen als Ihm beliebe; auch
ander onera, pressuren, leges undt condiciones dem durchreisenden aufzudringen,
als Ihm nuhr im sinne kommen oder einiger ander angeben möge, zu seinem vortheil
undt der interessenten unterdrückung; also undt dergestallt, dass im fall darinnen
continuiret solte werden, müsten entweder alle die so aus Westen in Osten
commerciren undt die von hinnen Westwärts siegelen ihrer sigellation undt
t

commerciren abstehen undt liegen lassen; dahero den Ihre Königl. Ma resolviret
sich undt Ihre unterthanen dieses joches durch Gottes gnedigen beystandt zu
entheben undt die navigation durch den Sundt (so zwar ohne den durch pacta der
Chron Schweden eingesessenen vorbehalten, aber jetz turbieret) frey, unmolestiret
undt in alle wege ungraviret zu machen undt erhalten.
10. Da auch die andere interessirende nationes, so bis dahero den zoll in Sunde
toleriret, aber nie adprobiret, insonders die Niederländische nation, so fast auf der
t

navigation undt commerciën bestehet, mit Ihrer Königl. Ma darüber undt zu dem
ende einspannen undt zugleich des krieges lasst undt

1)

Handlingar etc. XIII blz. 266 laat ‘ohne’ weg.
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t

gefahr mittragen helffen wollen, als seint Ihre Königl. Ma . mit ihnen zu coöperiren
undt nicht ehe aufzuhören gemeinet, es sey denn dass selbe so wol vor ihnen als
1)
dero Chron eingesessenen erhalten worden. Im fall aber der status publicus sich
nicht junctiren wolle, sondern einige privati dahin coöperiren, der undt dieselbe
ts

sollen nicht weniger dan Ihrer Königl. Ma eigene unterthanen in acht genommen
undt begrieffen werden. Undt daferne andere nationen undt Republiquen ins künfftige
t

dazu tretten wollen, soll solches zwar frey stehen, nach dem Ihre Königl. Ma dero
gethane unkosten erleget sein worden. Dieses alles hat der Herr De Geer einem
undt andern, an ort undt ende, da von nöthen, besseres zu unterrichten undt
t

versichern. Undt soll von Ihrer Königl. Ma mit ehesten dero gemüths meinung
2)
publice erkläret werden .
11. Sollte nuhn der Herr De Geer eine guthe anzahl schiffe durch coöperation der
Herrn Staten oder etlicher provinciën oder aber durch guter ehrlicher patrioten
ts

beyfügung oder zu letzsten durch ihre connivents undt Ihrer Königl. Ma oder dero
angehörigen undt wohl affectionireten eigene mittel undt geldt zu wege bringen,
undt sie, mitt folck undt andern behüfften wohl ecquippiret, in die see schicken undt
expediren können, das deren anzahl zum weinigsten 30 oder aber mit den Statischen
convoyern in 50 à 60 gesterckt werden möchte, als wirdt der

1)
2)

Handlingar etc. XIII blz. 267 heeft: ‘eingefassenen’.
Zoowel van Zweedsche als van Deensche zijde trachtte men de publieke opinie te bewerken
door manifesten. Vele daarvan werden in het Nederl. vertaald: zie Catal. Knuttel, No. 5070,
5072-5082 en 5197.
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Herr De Geer immithelst auff alles, in sonders des Königes in Dennemarck
contenance gute acht geben, wie er immithelst seine consilia undt actiones führet,
insonders wie er seine equipage zu seewarts anstelle; undt sich also lassen zum
höchsten angelegen sein, damit sie unterm schein der convoyern aussieglen, den
Belt künfftigh passiren undt so frühe in Aprili, als müglich, mit der Königlichen
1)
Schifft-armada sich in dem Elfsnab conjungiren könne, ferner mit gesambter handt
den feindt anzugreiffen.
12. Solte auch einige zu wege gebracht werden können, die einfall in Norwegen
2)
bey Bergen, Trondheimb oder sonsten thuen wolten, solches diente hiesiger Chron
zu diversion undt hat sich der Herr De Geer dessen zu befleissigen.
13. Im fall der Herr De Geer auch occasion haben möchte zu sondiren die gemüther
der Engelender undt Schotten, als hat er darinnen directe undt indirecte zu arbeiten,
undt so weit sie incliniren alles dessen zu versichern, was von den Niederländischen
unterthanen gesaget ist, so ferne die Engelender undt Schotten diesem wercke
t

anhängig undt Ihre Königl. Ma mit ihren schiffen undt volck adsistiren willen undt
werden. Was nuhn hier undt in allen andern passiret, wirdt der Herr De Geer wohl
in acht nehmen, alles mit fleis zu bewustem ziel dirigiren undt ins werck richten,
t

nach aller müglichkeit undt so weit geschehen kan mit ehesten Ihre Königl. Ma von
allen advertiren.

1)
2)

Elfsnabben is een haven ten oosten van Stockholm; Gustaaf Adolf zeilde vandaar uit, toen
hij zijn Duitschen veldtocht begon.
Handlingar etc. XIII blz. 269 heeft: ‘dienste’.
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Actum Stockholm, den 20 Decembris [st. vet.] anno 1643.
t

Im nahmen undt von wegen aller höchst gedachter Ihrer Königl. Ma undt dero
Reiche Schweden respective Vormündere undt Regierung unterschrieben’.
MATTHIAS SOOP
1)

In des Reichs Drottz Stelle .
CARL GYLLDENHJELM
Reichs Amiral.
GABRIEL OXENSTIRN
Erbgesessener Freiherr auf Mörby undt Lindholmen, des Reichs Schatzmeister.
GUSTAF HORN
2)

In des Reichs Marschen Stelle .
AXEL OXENSTIRN
Des Reichs Canzler.

(R.A. Stockholm. - Hollandica. Strödda Handlingar. Forhandlingar 1633-1660).

7.
3)

Voorstel van Louis de Geer, d.d. Stockholm, October of November 1645, tot
beslechting van het geschil tusschen hem en de gebroeders De Besche.
‘Alsoo seekere differentiën zijn geresen tusschen den Welgeboren Heere Louis de
Geer, heere tot Fin-

1)
2)
3)

Per Brahe was Rijksdrost.
Jacob de la Gardie was Rijksmaarschalk.
Het stuk is niet gedateerd, maar enkele andere, die van omstreeks denzelfden tijd moeten
zijn, hebben als datum 31 October en 1 November 1645: zie mijn Verslag van Skandinavische
archivalia blz. 77.
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spong, ter eenre, ende de eersame seigneurs Carl, Willem ende Joris de Besche,
ter andere zyde, over seckere verschil van reckeninghen, soo sijn partiën, om
deselve te schlechten ende neder te setten, met den anderen verdraghen op de
naervolgende conditiën te sullen procederen:
Dat Carl de Besche eenen boeckhouder aenneeme ende denselvigen salariëre,
die dagelicx ende anders niet en doet, als de boecken ende reeckeninghe naer te
sien ende examineéren, tegens denwelcken Louis de Geer eenen stellen mach.
Deselve sullen annoteeren de partiën, die sy souden mogen vinden dubieus ende
disputabel.
Over deselvige met haere principalen adviseeren.
Wat sye onder haer niet vergelycken konnen, sullen die boeckhouders met
onpartidighe coopluyden mogen adviseeren ende daerop sluyten.
Dat tot die besoignes een camer sall gehuyrt worden, in dewelcke de
boeckhouders sullen besoigneeren.
Dat hetgeene Louis de Geer sich tot schaede ingevoert sall hebben, sall mogen
hem te goet weder komen, sonder dat sulx hem mach te prejuditie strecken.
Dat de boeckhouders ende geassocieerde, soo der waeren, aen Haer Excellentiën
Ricx Drost ende Ricx Cancelaer raport ende verclaringe sullen doen van de
bevindinghe der saecken.
Datter een compromis gemaeckt wordt, waerby partiën haer verbinden te alloueren
't geene by haere examen bevonden sall werden den eenen off den anderen te goet
te komen, sonder eenige revisie, erreur van calculo off andersins te mogen
repeteeren in rechte noch daer buyten te versoecken, maer sich te sullen houden
aen de uytspraecke, die
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tiën

Haere Ex

Ricx Drost ende Ricx Cancelar sullen doen.’
1)

(R.A. Stockholm. - Biographica. D 6. De Geer .)

8.
Overeenkomst d.d. Stockholm, 27 November [st. vet.] 1645 tusschen Louis de Geer
en Karel de Besche betreffende het tusschen hen hangende geschil.
2)

Partijen bekrachtigen het op 12 September 1637 tusschen hen gesloten accoord .
‘Damit nun so wohl die differents, so etwa über dem verstandt oder interpretation
desz contracts führfallen möchte, desto besser undt füglicher erörtert alsz auch die
rechnungen, so zwischen beiden partheyen nach der zeit obiggemelten den 12
o

Sept. a 1637 gemachten accorts geführet worden, desto beszer examiniret undt
beleuchtet werden mögen, so haben beiderseits partheyen sich nach folgenden
proces mit einander verglichen:
3)
Es soll nemblichen Herr Louis de Geer undt

1)

2)
3)

Dit stuk komt ook voor onder de stukken, die vroeger in de Oxenstierna-collectie achter de
collectie brieven van Louis de Geer aan Axel Oxenstierna lagen in een omslag, getiteld:
‘Diverse Bilagor’, en thans als bijlagen bij den brief van De Geer aan Oxenstierna d.d. 30
October 1645 gevoegd zijn: zie hiervóór, blz. 299.
Zie hiervóór, blz. 356 vlg.
Wat nu volgt, komt geheel overeen met den voorslag van Louis de Geer, hiervóór blz. 369
vlg. Alleen wordt niet overgenomen de door De Geer voorgestelde bepaling, ‘dat hetgeene
Louis de Geer sich tot schaede ingevoert sall hebben, sall mogen hem te goet weder komen,
sonder dat sulx hem mach te prejuditie strecken’.
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Carell de Besche, ein jeder auff seinen kosten, einen gewissen buchhalter, beide
wohl qualificirte undt getreuwe, sich auff solches werck wohll verstehende persohnen
bestellen undt unterhalten, auch zue solchem ende eine gewisze cammer, darinnen
sie zusammen kommen, undt ihre arbeyt füglich verrichten können, miethen, welche
buchhalter dan die bücher, rechnungen undt andere documenten undt nachricht
unparteyisch revidiren undt examiniren undt nach befindung der sachen dieselbe
dergestalt schlieszen sollen und mögen, wie sie es in ihrem gewissen, für Godt undt
allen ehrliebenden leuthen verantworten können.’ Kunnen deze boekhouders het
niet eens worden over eenige posten, dan moeten zij met hun principalen daarover
spreken, en als de zaak dan nog dubieus blijft, moeten zij met onpartijdige en
deskundige kooplieden er over spreken, hun advies opschrijven en dit overbrengen
tiën

aan de hoogwelgeboren heeren Hare Excell den Rijksdrost en den Rijkskanselier,
die door de beide partijen ‘zue vornehmen Compromissariën’ verzocht zijn. Louis
de Geer benoemt tot bovengenoemd doel als boekhouder Abraham Becx, en Karel
de Besche Michael Fendt. Zijn de boekhouders klaar met hun werk, dan moeten zij
alles refereeren aan den Rijksdrost en den Rijkskanselier, ‘welche nach befindung
der sachen undt nach auszweiszung der rechnungen denen letzten ausspruch
darueber zu thun uber sich genohmen.’ Mocht onverhoopt een der hooge
‘compromissariën’ door ziekte of andere redenen verhinderd worden persoonlijk
aan de beslissing deel te nemen, dan zal, met goedvinden van beide partijen, ‘eine
andere vornehme wohl qualificirte persohn von denen Herren Reychsräthen darzue
employirt undt constituiret werden.’
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Partijen beloven zich in elk opzicht te zullen neerleggen bij de uitspraak der
scheidsrechters.

(R.A. Stockholm. - Biographica. D 6. De Geer.)

9.
‘Corte verclaringhe’, d.d. Stockholm, 9 December [st. vet.] 1645, opgesteld door
Louis de Geer ter toelichting van eenige documenten, die hij aan den rijkskanselier
Axel Oxenstierna toezendt, om hem in staat te stellen zich een oordeel te vormen
over De Geer's geschil met de gebroeders De Besche, waarin Axel Oxenstierna
met den Rijksdrost Peder Brahe als scheidsrechter uitspraak zal doen.
[Op deze ‘Corte verclaringhe’ volgen een aantal documenten, gemerkt A, B enz.
Enkele daarvan zijn hiervóór reeds afgedrukt; de overige zal ik, hetzij in excerpt,
hetzij in hun geheel, telkens tusschen [ ] terstond laten volgen op de passage van
de ‘Corte verclaringhe’, die De Geer's toelichting van het betreffende document
bevat; de rekeningen of extract-rekeningen, die onder de documenten voorkomen,
zal ik alleen zeer kort omschrijven.]
‘Corte verclaringhe van de bygevoechde documenten, op d'ordre van A, B, C
genombreert.’
o

A. ‘Den aenvang met Meester Willem a 1615 blijckt onder litera A, met wat
cargasoen hy in Holland gecomen is, omtrent 5500 ricxd. weerdich, hetwelck met
wisselen belast was.’
o

[A is een stuk van 2 blz. fol , bevattende een debet- en credit-rekening van Louis
de Geer

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

374
voor ‘hr. Willem Gilson [de Besche], tot Nicoping, 1615’.]

B. ‘Het eerste cargasoen, hem [scil. Meester Willem] tsyner vertreck met gegeven,
onder litera B fol. 13 bedragt f 14.331:10½, waertegens hy in retour sendt f 3157:12,
bestaende in 599 tonnen terwe, 545 breeden ende 10 vaedem brandhout, twelck
sooveel bedraecht als om den schipper sijn vracht ende asseurantie te betaelen,
doordien hy voor sijn vertreck 3150 L. vlaems daerop hadde laeten versekeren (f
18.375), uyt hetwelcke ende alle volgende cargasoenen ende contanten, hem
gesonden, ende syne getrockene wisselbrieven ende schlechte retouren,
daerentegens gedaen (dewyle hy een jaer daernaer f 44.441:11¼ schuldich bleeff)
men affmeeten kan het groot capital ende grootte middelen, die Carl sijn vader
gehadt heeft ende onder my gebracht soude hebben, daer hy sich soo groot over
beklaegt ende van roemt.
De particuliere reckeninghen der gesonden goederen, verkoop derselver,
d'avancen daerop gedaen op yeder sorte van waeren fol. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. welck avancen of winsten tesamen op winst- ende verlies-reckeninghe gebracht
worden op fol. 17, daer de saldo uytwijst hoeveel in de jacren 1615, 1616 en 1617
geprofiteert is worden, naementlijck f 1823-2-4, daermeede gerefuteert wordt Carls
sijn roemen over de grootte winsten, die sijn vaeder in aenvang gedaen heeft van
1)
100 per 100, sulcx de voyage op Nortbodem uytwijst fol. 20, 21, daer men ons wijs
gemaeckt hadde van ten minsten

1)

Welke plaats hiermede bedoeld wordt, is mij onbekend; misschien is het een schrijffout voor
Norrköping.
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cto

50 p , hetwelcke verkeert uytgevallen is, ende 812-13 d[aler] te quaede.’
o

[B is een stuk van 42 blz. fol , getiteld: ‘Generale Reckeninghe van Hr. De Geer
voor 't jaer 1615, 1616, 1617 en tot 22 Februarij anno 1618’.]
o

cie

C. ‘Het eerste contract van Finspångh, a . 1618 door Sijn Graeffelycke Ex heer
Ricxcancelaer gemaeckt, onder litera C, by denwelcke Louis de Geer voor Meester
Willem borge moest blyven, waeruyt men refuteeren kan Carl de Besches frivole
pretensie van eygendom aen Finspångh’.
o

[Het document, gemerkt C, is het contract, hiervóór, blz. 340 vlg. afgedrukt als N .
1.]
cie

D. ‘Om van Ihr Graeffelycke Ex patientie niet te abuseeren, sall ick de vordere
wijtluffticheeden naerlaeten ende springen tot het jaer 1625 op den 15 Aprill binnen
Amsterdam, ter welcker tijt met meester Willem alle onse reckeninghen geslooten
sijn worden, ende van beyder syden onderteyckent, volgens specificatie ende
verclaringhe daervan onder litera D., waeruyt men noch meer afmeten kan of de
to
winsten my wel den interest van 8 pere van mijn capital gerendeert hebben, daer
sijn vader [nl. de vader van Karel de Besche, dus meester Willem] sonder capital
o
te verschieten, ⅓ van genoten heeft, ende doe ick a 1627 in Januario in Sweden
1)
quaem ,

1)

Vgl. Elias in Bijdr. en Meded. XXIV, blz. 366, noot 2, waaruit zou volgen, dat De Geer eerst
in het laatst van 1627 in Zweden is gekomen; het is echter moeilijk aan te nemen, dat De
Geer zich in bovenstaande regels zou vergissen in de vermelding van den tijd, waarop hij
voor het cerst naar Zweden kwam.
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vonde ick het overall seer schlecht bestelt ende niet de ½ vorraet om den achterstall
der rd. 37.809-15, onder litera D. gespecificeert (met veel meer, daertoe sedert
gefourneert) te verantwoorden, gelijck het blijckt by de acte int journal B. daervan
gestelt, daer ick f 49.680-13-5, die der mancquerden, affschryve.’
[Het document, gemerkt D, luidt aldus:
‘Bye de afrekeninge, met de vader gedaen in Amsterdam, 15 Aprill 1625, 3½ jaeren
voor sijn doot, was sijn capitael rd. 10.229½. Daertegens bekent hy schuldig te sien
aen Louis de Geer rd. 37.809-15, daervan hy belooft reckeninge te doen.
Wordt bevonden by de boecken B. naerdat alle de reckeningen en voorraeden
opgenomen sijn geweest, dat hy van bovengemelte rd. 37.809-15 rd. 19.872 in
gebreke blieft te verantworden, die ick evenwel 8 maenden naer sijn overlieden op
het gemeyne ter lasten voere, daer ick de ⅔ in draege, volgens het ondergeschreven
artickel daervan int journal gestelt:
Ady 5 October 1629.
‘P[er] Finspong en Norcopingse wercken aen Louis de Geer. Alsoo ick meester
Willem debet vinde in myne boecken van f 49.680-13-5, niet tegenstaende ick alle
de retouren opgenomen hebbe, nochtans anders niet als alle getrouwicheyt aen
hem bevonden hebbende, soo en kan ick hem dieshalven in conscientie niet van
schuldig maecken, maer dat sulcx in de wercken, gebouwen ende schulden stecken
moet, compt f 49.680-13-5.’
Uyt alle hetwelcke men oordeelen kan, uyt wat
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affectie ende genegentheyt ick meester Willems kinderen voorgestaen ende
gebenificeert hebbe, ja tot detriment van myne eygen kinderen.
Naer des vaders doot hebbe ick haer capitael verclaert op 30.000 rd. ende
daernaer by den staet aengewesen op 34.843⅗ rd.; des vaders capitael 3½ jaeren
voor sijn doot was maer rd. 10.229½; hy bleef contabel rd. 19.872.
Konde ick niet met goet façoen geseyt hebben: de kinderen en hebben niet? off
geringer somme geseyt ende aengeweesen hebben?’]

E. ‘Komme nu tot de verclaringhe van Meester Willems naergelatene middelen, aen
sten
de ohmen gedaen op den 20
Februarij 1630, in 't Frans gestelt, ende
getranslateert onder litera E, waeruyt spruyt de repartitie pro rata der capitalen te
sullen conquesteeren ofte participeeren in de winsten ende schaeden, ende niet
meer ⅓ off ¼’.
o
[Document E is hiervóór, blz. 354 vlg., gedrukt als N 4.]
F. ‘Derselvigen staet van de middelen wordt aen de ohmen aengeweesen, naerdat
de reckeningen met de Croone geslooten sijn geweest op 10 May 1631, onder littera
F.’
[Het document, gemerkt F, luidt:
‘Eersten staet van Carl, Willem ende Joris de Besches middelen, 10 May 1631
aengeweesen.
Haer capitael is f 87.109, bestaende in ondergeschreven schulden.
t

t

Kon. May . debet in Sweets copermunt d[aler] 210.042; Kon. May . debet
daerenboven rd. 71.407.
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Sy participeeren ⅓ in de d. 210.042, facit f 50.010
70.014 d.
In de rd. 71.407 sijn rd. 41.846 soo voor f 26.153
capitael als interessen op de Nicopingse
wercken aen de Croon geavanceert,
daerin sy ¼ participeeren: rd. 10.461½
⅓ in rd. 2000 aen den Marschalck
1)
Valckenburg in Holland op wissel op
Marten Wewyser gegeven

f 1.667

_____

f 77.830

soodat resteeren soude f 9300 in de wercken ende waeren, materialen ende
coopmanschappen, soo yser als messing; staende in Holland over de f 60.000 aen
messing onvercocht ende over f 30.000 voorraet in de messingsbroecken.
By eenige wort gevraecht: waerom de kinderen middelen alle onder de Croon
staecken en niet in de wercken?
Antwoorde daerop: dat dewyle haer bovengemelte capitael meest by de Croon
ende im Rijck gewonnen was, dat over sulcx haer capital niet suyverder noch
sekerder en konde aengeweesen worden, ende dat naer het afsterven van de vader
mijn vry stonde de scheydinge te maeken, het myne te risiqueren ende int wilt te
handelen, ende dat den vader op sijn dootbedde van mijn versocht heeft syne
kinderen middelen onder mijn te bewaeren ende dieselvige aen de ohmen (syne
2)
broeders) niet te laeten geworden, maer dat syne kinderen ⅓ in den Holm ende

1)
2)

Conrad von Falckenberg.
Ik vermoed dat hiermee bedoeld is de scheepstimmerwerf op Prostholm bij Norrköping: vgl.
Elias in Bijdr. en Meded. XXIV blz. 367.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

379
derselver wercken mochten behouden, ende doenmals van mijn versocht een
schriftelycke verclaringe te mogen hebben, dat syne naergelaeten middelen rd.
25.000 souden sijn geweest, hetwelcke ick hem refuseerde te doen, allegerende
dat ick mijn soude daerinne beswaert vinden, dewyle ick hooptede, als de
affreckeninghe met de Croon soude gedaen weesen, dat het wel op 30.000 rd.
soude uytvallen, ende dat hy sich desfals soude gerust stellen ende op mijn
vertrouwen. Nu en hebbe ick het daernaer niet alleen op rd. 30.000 verclaert, maer
op 34.843, volgende de specificatie ende verthooninge aen de ohmen gedaen ende
hiervoor affgeschreven.
Ende alhoewel haer capital eenige jaeren onder de Croon gebleven is ende dat
sy pro rata den interest daervan genoten hebben, soo hebbe ick haer nochtans
anno 1631 aen avaneen goet gedaen rd. 9200.
Uyt alle hetwelcke men afmeeten kan, in wat forme ick met de weesen hebbe
geprocedeert.’]
o

G. ‘Aenwysinge van den staet, die ick a . 1635 t'Amsterdam zijnde uyttrecke ende
daermede naer Sweden komme om met de Croone wyders te liquideeren ende met
de kindern ende haere oohmen naerder repartitie te maeken ende oock een
separatie, om den handel wat beknoopter te besnyden ende soo wijtluftich niet te
extendeeren.’
[Het document, gemerkt G, luidt aldus:
ie

G. ‘Staet vant capital in Comp Willem de Besche erven, gemaeckt naer de balantie
der Hollandse boecken G. In Februario 1635.
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1)
f 556.339-10
Jan le Thoor capitaele reckeninghe
seder mijn vertreck uyt Sweden is
vermindert f 200.000, die ick ingetrocken
hebbe, resteert alsoo maer debet

Scheepsparten resteeren, alsoo
d'uytgiften van begin aff afgetrocken
hebbe, resteert alsoo maer debet

f 69.318- 1½

Noortcopings geschut

f 70.105-12

Nicopings geschut

f 69.968-17½

Akerbroecks geschut

f 8.944-15

Geschut tot Middelburg

f 8.375-17½

Geschut tot Rotterdam

f 9.723-14½

Geschut tot Enckhuysen

f 762-12

Geschut te Lyvorne

f 1.057-5

Geschut in Moscoviën

f 250-

Voyage op Dantzig

f 4.228-3

Aen geschut ende coegels te Bremen
uytstaende

f 6.000-

Coegels tot Amsterdam

f 6.800-13¾

Admiraliteit tot Rotterdam

f 10.008-11

Admiraliteit tot Horn

f 6.700-

2)

3)

Doubblet Ontfanger-General

f 4.878-2

Winning ende verlies de scheepsparten f 4 524-16½
aengaende
_____
Somma

1)
2)
3)

f 837.987-11½

De hiervóór meermalen genoemde employé van De Geer, die klaarblijkelijk bij De Geer's
afwezigheid het bestuur over zijne zaken voerde.
Åkersbruk ligt ten zuiden van het Mälarmeer; nog tegenwoordig vindt men daar een groote
geschutgieterij (Akers Styckebruk).
Uit de rekeningen van De Geer met de kroon Zweden (welke men in het R.A. te Stockholm
vindt in een portefeuille, getiteld ‘Gustaf II Adolfs tid. Finanshandlingar. Louis de Geer's
Räkenskaper’) blijkt, dat hij herhaaldelijk voor de Zweedsche regeering sommen betaalde
aan den ontvanger-generaal Doubleth, als rente van door Zweden van Nederland geleende
kapitalen.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

381

Noch aen restanten ende uytstaende
schulden Elias Trip van coegels

f 5.000.

Messingswaeren onvereocht

f 20.400.

100.000 ℔ calmey van Schantenel niet f 5.000.
ingevoert
Uytstaende schulden van de vercochte f 15.000.
messing over
Uytstaende schulden vant geschut over f 10.000.
de
Eer dat de retouren uyt Sweden konnen f 150.000.
kommen, soo hebbe ick nu van Jan le
Thoor de grootste belastinge van
wisselen te verwachten, die hy ordinaris
in Februarij-maent int liquideeren der
arenden treckt, gelijck ick allreede over
de 10.000 rd. geaccepteert hebbe, die in
deesen staet niet ingevoert en sien, ende
bereits advis hebbe van dat hy noch over
de 12.000 rd. geslooten heeft, daervan
niets tot ontlastinghe van d'arenden aen
de Croon en compt, bevindt sich by de
voorgaende reckeninghen ½ Junij Jan le
Thoors debet sall weesen over de
eer dat uyt Sweden eenig retour gecomen is.
Nota: 1). Op de andersiets [blz. 380] staet, dat Jan le Thoor capitaele reckeninghe
in Sweden schuldig is f 556.339-10; staet te noteeren
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hetselve te bestaen in de grootte voorraeden by de wercken ende achterstallen aen
o

de Croon, wandt naer de coperen, die hy a 1634 van de Croon ontvangen heeft,
maecke staet dat hy noch weel 600 schippont cooper in avance hebben moet en
200.000 ℔ calmey, coolen, hout ende andere behoefden tot de wercken noodich.
2). Ten anderen, soo leggen tot Norcoping ende Nicoping grootte quantiteyten
geschut, die ick niet en hebbe laeten overcoomen wegen den cleynen afftreck, die
hier is, ende de grootte quantiteyt, soo der noch onvercocht op alle plaetsen leyt,
oock om de tollen ende vrachten te spaeren, ende anderen in Sweden door sulcken
aensien de lust van geschutgieten te benemen.
3). Ten derden, soo is de schuld by de Croon noch geweest, by de letste
reckeninge, door J. le Thoor in Februario 1634 overgegeven, rd. 67.347, daervan
de [De] Besches pro rata haer capitael den interest trecken.
4). Ten vierden is aldaer eene grootte quantiteyt wapenen, die de Croon niet
ontfangen will.
In welcke 4 hooftstucken het capitael onder J. le Thoor meest moet bestaen.’]
o

H. en H.H. ‘Daerop volgt, dat a 1636 met de Croone finale ende generale
reckeninghe geslooten hebbende, by dewelcke de Croon ons afcortinge doet rd.
o
35.954:46½ als blijkt onder litera H, ick resolutie nam a 1637 naer Holland te reysen
om mijn soon in te stellen, de wijtlufticheyt mynes handels wat in te trecken ende
tot dien eynde voor mijn vertreck uyt Sweden de oohmen, meester Gilles ende
meester Huybert, ontbode om hier de wercken te scheyden ende te verdeylen, ende
o
daerop dat contract van a 1637 ingestelt wierde. De oohmen, te Nortcoping
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gecomen siende ter instantie van Carl, versochten mijn dochter Ida ten houwelijck
voor Carl ende mijn dochter Maria voor Joris, ende baden datse met my uytreysen
mochten; ick gaff mijn consent tot Carl, sy en lieten niet aen te houden voor Joris,
hetwelcke ick afschloeg; eyndelijck siende niet te konnen obtineeren, versochten
dat ick dan toestaen woude, dat Joris met mochte reysen om met Margalie, sijn
cousin, Vranckrijck te gaen besien, twelck ick eyndelijck consenteerde; daerop nam
ick het bemelte concept van contract met my ende is de oorsake, dattet t'Amsterdam
eerst onderteykent wierde.’
[Het document, gemerkt H, bevat verschillende rekenposten; dat, gemerkt H H is
o

hiervóór afgedrukt, blz. 356 vlg., als N 5.]

J. en K. ‘Wat nu sedert gepasseert is, sullen de boecken en de balancen uytwysen;
alleenlijck geve 2 staeten over, d'een naer de balance der boecken ende avance
derselver, ingestelt onder litera J., d'ander, onder litera K naer den interest,
gecalculeert naer den stijl ende formulier der weesengelder, met 6 proc. interest,
alhoewel men in Holland met 4 proc. bestaen kan.
cie
J.K. Uyt welcker beyde staeten Ihr. graeffelycke Ex oordeelen kan, hoe ick my
tegens haer gecomporteert hebbe ende noch comporteere, soo door het accord
met Joris gedaen, als de presentatie van deselvige conditie aen d'andere te doen.’
[De documenten, gemerkt J., K. en J.K. luiden als volgt:

J. ‘Staet van Carl, Willem ende Joris de Besches capital, naer de boecken, op 27
Martij 1645.
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haer capital in massa

rd. 44.000

Carl daerop affgeschreven rd. 5000
noch op 27 Martij 1643
sijn saldo

rd. 7300
_____
rd. 12.300

rest op sijn ½ van
rd. 44.000

9700
_____

rd. 22.000

George affgeschreven sijn rd. 8.300
debet
rest op sijn ½ als voor

rd. 13.700
_____

rd. 22.000

Nota, dat by deese calculatie het part van Willem onder haer beyden gereparteert
is; ende soude haer capital suyver resteeren rd. 9700 en 13.700 = rd. 23.400;
ende ⅓ in d[aler] 200.000 copermunt, gebouwen, soude voor haer ⅓ weesen d.
66.666⅔ = rd. 17.777⅔.
Bovengemelte capital van rd. 23.400 moet gevonden worden eerstelijck in het ⅓
van Fluyfors en Fijnacker, doenmals debet copermunt d. 105.000; ⅓ = d. 35.000.
Ten anderen uut de balance der boecken d. 40.363 }d. 53.988
F.G. daer winninge ende verlies debet is
messingbroeck ten achteren

d. 9.000 }d. 53.988

stall ende perden ende oncosten

d. 4.625 }d. 53.988

Quade schulden ende questieuse
d. 68.414
partiën, daer weynich van te vermoeden
is
Meester Huybert

d. 28.112
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E. Sesemans huys

d. 11.000

Evert Seseman

d. 3.294

Carl Emrick

d. 778

Reperbaen

d. 3.789

Schulden int wapenboeck, daeronder
een hoop quade vallen sullen

d. 7.789

Diverse uytstaende schulden, soo in de d. 29.133
stadt als buyten
Inventaris vant messingbroeck

d. 56.830

Sout

d. 5.359

Corn ende mout

d. 2.716

o
Wapenen, soo meest van a 1630 sien d. 32.224

_____
d. 303.614
o

Dit is de balance van de boecken op p Aprill 1645 geslooten, waeruyt men de
rest van haer capitall der rd. 23.400, Fluyfors affgetrocken siende, moet soecken
pro rata dat sy in de schulden oudt ende nieuw participeeren, doch soo moet ick
eerst van de liquytste effecten uyttrecken, wat ick boven twee mael 23.400 rd. daerin
hebbe, by exempel
Carl, Willem, Joris ⅓ =

rd. 23.400

Louis de Geer ⅔
daertegens =

rd. 46.800
_____
rd. 70.200

Bemelte rd. 70.200 in copermunt =

d. 263.250

Per balantia comt mijn als boven uyt te trecken meer d. 40.166
gefourneert als mijn ⅔
_____
d 303.416

Boven de bovengemelte d.
40.166 noch de
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gantsche uytlage van Fluyfors’

d 105.000
_____
d. 145.166

K. ‘Carl, Willem ende George de Besches capital naer den interest te rekenen:
haer capital, volgens de verthooninghe rd. 24.843⅗
o

aen de ohmen gedaen a 1631
uytstaende by de Croone f 87.109, tot 20
stuyvers den gulden, maecken rd. tot 50
stuyvers
o
14 jaeren interest van a 1631 tot 1645 rd. 29.270
à 6 percento

_____
rd. 64.113⅗
De 3 gebroeders hebben rd. 13.215⅕
tesamen in masse verteert
o

tot a 1637 f 33.038,
maecken in rd. à 20 in 50
stuyvers
Rest haer capital

rd. 50.898⅖
_____
rd. 64.113⅗

Bovengemelte rd. 50.898⅖ capital in 3 gedeelt, comt rd. 16.966
Carl ⅓
Carl heeft uytgenomen
volgenssyne reckeninge
op boecken F: eerstelijck
was hem op 28 Decembris
1643 goet gedaen als rest
van sijn vrouw houwelicx
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goet, twelck hy daernaer
refuseert heeft

rd. 3253:5½

daerenboven noch
rd. 5000
uytgenomen twelck op 24
Febr. 1645 aen sijn capital
affgeschreven wordt
_____
Summa rd. 8253:5½
Sijn huys is op d. 25.544:8 rd. 6812
affgeschreven, hoewel veel
meer gecost heeft

}rd. 15.065
}rd. 15.065

_____
Rest capital rd. 1.901
Willem de Besche ⅓ in rd. 50.898⅖

rd. 16.966

heeft gecost tot onderhout f 3146.

}rd. 1812

o

van a 1637 tot Marty 1643
noch tot Augusty 1645

f 1384:4

}rd. 1812
_____

Rest capital

rd. 15.154

George de Besche ⅓ in rd. 50.898⅖ is

rd. 16.966

heeft uytgenomen tot Aprill rd. 8300
1645

}rd. 9610

noch tot primo November rd. 1310

}rd. 9610
_____

Rest capital

rd. 7356

Het gemeyne capital in de gebouwen waeren 1631:
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in gaerdens en
d. 10.000
houte huysen 1631
Carl

rd. 1901

de gebouwen op
d. 68.150
den Holm tot 1631

Willem

rd. 15.154

steenehuysen 1631 d. 17.427

George

rd. 7.356

Gebouwen

rd. 8500

_____

_____

d. 95.577

rd. 32.911

Comt voor haer ⅓ paert d. 31.859,
maecken in rd. 8500’.

J.K. ‘Calculatie van de capitalen van Carl, Willem ende Joris de Besche, in massa
naer de litera J, daer de 3 parten in 2 sijn verdeylt.
Carl rest op sijn ½

rd. 9700

}rd. 23.400

Joris op sijn ½

rd. 13.700

}rd. 23.400

⅓ in de gebouwen

rd. 17.777

Carl sijn huis ingestelt op

rd. 6812
_____
rd. 47.989

Waerop staet te noteeren:
eerstelijck, dat de rd. 23.400 aen roerende effecten off middelen noch 2 maels
vergroot moeten sien = 46.800 voor Louis de Geer, maecken in copermunt d.
263.250.
Den debet van de balance beloopt sich d. 303.416.
Daeruyt moeten vooreerst betaelt worden de credittores, winninge en verlies,
quade ende questieuse schulden: gaen meest te niet.
⅓ in Fluyfors ende Fijnacker gaet mede te niet.
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De gebouwen ten minsten ¼ te hooch.
Watter alsdan resteren sall, moet pro rata over de d. 263.250 gerepartiert worden.
Calculatie naer de interessen, volgens litera K.
Haer capital geëxtendeert voor haer 3 in rd. 32.911
massa
hier bygevoecht C. de Besches huys
naer taxatie

rd. 6812
_____
rd. 39.723

In 3 deelen gerepartiert, elck ⅓ = rd. 13.241.
Dit is in 't korte 't geene, daerop int heele werck te letten staet ende daerdoor het
sich selfs verklaert, alhoewel het maer al te lang ende verdrietich is om Sijn
cie

Graeffelycke Ex by soo veelvoudighe, hoochgewichtige andere affairen daermede
te bemoyen. Ick soude my oock te geener tijt hebben durven onderstaen Uwe
cie

Graeffel. Ex sulckx voor te dragen, tenwaere deselve uyt een particuliere,
extraordinaire, onverdiende hohe genade sich selfs genegen betoont hadde om de
saeke t'ondersoecken ende deselve aff te helpen, voor welcke uytnemende faveur
cie

ick my aen Uwe Graeffel. Ex in sulcken grad verobligeert bevinde, dat ick het niet
genoechsaem roemen noch uytspreken kan. Sall oock den tijt mins levens beneffens
myne kinderen, ende deselve nae my, alle mogelycke uytterste devoiren doen om
cie

sulcx tegen Sijn Graeffel. Ex en desselfs hoochadelycke posteritet in aller
schuldichkeyt ende ootmoedicheyt met oprechte, getrouwe ende onophoudelicke
diensten te erkennen ende te verdienen.
cie

Ihr Graeffel Ex dienstschuldige
Louis de Geer’.
Stockholm, 9 Dec. 1645.
(R.A. Stockholm, - Biographica. D 6. De Geer.)
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10.
1)

Interlocutoire sententie van den Rijksdrost Peder Brahe en den Rijkskanselier Axel
Oxenstierna in het geschil tusschen Louis de Geer en Karel de Besche, d.d.
Stockholm, 22 Juni [st. vet.] 1646.
[De inhoud van dit stuk luidt in hoofdzaak aldus:
De beide scheidsrechters hebben, na beide partijen te hebben gehoord en hunne
redenen overwogen, verder geraadpleegd met de door beide partijen verzochte
goede mannen, Welam Sehussen en Anders Jönsson, raadslieden te Stockholm,
en Hindrich Wulff en Petter Werhussen, burgers van Stockholm, en overwogen den
inhoud van het contract, op 12 September 1637 tusschen beide partijen gesloten
[volgt de inhoud van het hiervóór, blz. 356 vlg. gedrukte contract, tot aan ‘als
voorschreven saldo is meldende’], waaruit blijkt dat het kapitaal van Karel en Joris
de Besche toen 50.480 Hollandsche guldens beliep, welk contract zij duidelijk en
onverbreekbaar hebben bevonden.
Om de rekening te sluiten over de handelszaken na September 1637 is tusschen
2)
beide partijen afgesproken , dat zij op 30 Juni [1646]

1)
2)

Uit het volgende stuk, No. 11, blijkt dat deze sententie werd uitgesproken in tegenwoordigheid
van Louis de Geer en Karel de Besche.
Het nu volgende is conform de hiervóór, blz. 371 vlg. gedrukte overeenkomst tusschen Louis
de Geer en Karel de Besche van 27 Nov. 1615.
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hunne boeken en rekeningen, op het geschil betrekking hebbende, zoowel van vóór
als van na 1631, zullen inleveren in een daartoe bestemde kamer in het huis van
den Rijksdrost, waarvan twee sleutels bewaard zullen worden door de twee
aangewezen boekhouders. Deze boekhouders zullen daar dagelijks samenkomen,
de rekeningen en boeken onderzoeken en berekenen welke winst of verlies beide
partijen in de gemeenschappelijke handelszaken gehad hebben; bij dubieuse posten
zullen zij zich laten voorlichten door beide partijen, en wanneer de voorlichting van
dezen hun niet voldoet, zullen zij de meening der goede mannen daarover vragen,
alles onder eindbeslissing van de beide scheidsrechters. Hiermede zullen zij
voortgaan, tot zij alles na September 1637 hebben onderzocht en bevonden, waartoe
elk van beide partijen gerechtigd is. Wat de gebouwen enz. betreft, die aan beide
partijen gezamenlijk behooren en waarvan, volgens het contract, ⅓ aan Karel de
Besche en zijne broeders toekomt en ⅔ aan Louis de Geer, elks aandeel in de
winst- en verliesrekening daarvan zal volgens evengenoemde evenredigheid worden
berekend, dit alles onverkort de rechten van de Kroon op de gebouwen enz.
Wanneer een van beide partijen de boeken en rekeningen niet inlevert, behouden
de scheidsrechters zich voor om tegen hem te procedeeren zooals de zaak vereischt;
wanneer tegen den onwillige eenige gestrengheid wordt gebruikt, zal hij dit zich zelf
hebben te wijten.]
‘Richz-Drotzenns Herr Päder Brahes, Greffwe till Wisingzbårghs etc. och
Richs-Cantzlerens Herr Axell
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Oxenstiernas, Greffwe till Södremores etc. interlocutorie sententie uthi denn twistige
saak emillann Sr. Lowijs de Geer på denn ene och Carll de Beche på denn andra
sidann, angående bemelte de Beches och hanss bröders capital och winst under
bemelte De Geers administration och effter fölliande gemene handell devolverat
tiers

under deress Excellen
doom förmedellst begges parternes flitige begeran,
sollicitation och compromiss under dato 27 Novembris i nestförledne åhr. Actum i
Stockholm, denn 22 Junij anno 1646.
Höghwelborne Herrar Compromissarierne haffwa någre åtskillige resor hafft
parterne för sigh, förhort denn klagandens postulata och skääll och denns
swarandens geensagor medh hannss motiver, och sedann de fliteligenn dens enes
och andres skääl hafve öfverlagdt.
Dernest medh dem af begge parterne tilbedne godhe menn, som ähre Sr. Welam
1)
Sehussen och Sr. Anders Jönsson, Rådhmän her i Staden , Hindrich Wulff och
Petter Werhussen, bårgare sammestedess, der öffver communicerat, deres
betenkiande öffver allt intaget och förnummet, och så skärskådat och öffverwägat
o

sielffve contracten, emillan parterne oprettat denn 12 Septembris a 1637 och uthi
compromisset sat och fattat till et fundament af denne actionen och compromisset.
Ty är effter föregangenn noga ransaakningh retwijst funnet och affsagt: at medann
Carll och Jöran de Beche i förbemelte sinn medh egne hender underskriffne contract
klarligen och uthtryckeligen bekenne och betyga at hafwa alle partier i stat och
medell effter deres sahlige fadher aff

1)

Staden is nog de naam van een der oudste gedeelten van Stockholm.
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begynnelssen till endann examinerat, och der aff at hafwa taget et fullt nöije och
contentament; betacke Hr. De Geer för sinn mödho och administration,
adproberandes allt dedh deres faderbröder i deres omyndige åhr medh Hr. De Geer
hafva slutit; så och gillandess alle rekningar i swenske och hollanske böckerne
slutne, förutan någon revision aff böckerne eller rekningarne her effter att begera,
eller Her Lowis de Geer eller hannss arffwingar der öfwer at giöra någon molestie
medh rettegång eller elliest directe eller indirecte. Efftersom Carll de Beche bekenner
böckerne hafwa legat i contoret för honom öpne och ändå liggie, honom deres
capital och staat wara wijst, och medh specification från partij till partij anwijst och
examinerat, at de daraff haffwa taget et fullt contentament och fördenskulldh i
capital-boken sin rekningh undertecknadh, hållandess henne för absolute sluten
och arresterad, och sit capital sådant at wara som förbemelte saldo förmeler och
uthwijsar. Hwilket deres capital effter contracten och uthur balancen aff bookenn D.
Journal folio 226 uthdraget och specificerat, så och aff Carll och Jöran de Beche
underskrifwit, sigh belop på 50.480 gyllden hollenske 10 st. 1 d. eller, effter richsdr.
reknadt, 32 192 rd. 10½, accorderat at betalas i skyllderne och werken i Swerige.
Hwarföre är samme contract funnen i sine ordh och clausuler klar, oryggeligh och
odisputerligh, och Carll de Beches sampt hanss bröderss capital på denn tidenn,
contracten giordes, at stå i 32.192 richsdaler 10½ i skyllderne och werkenn i Swerige;
och icke kunna heller må medh skääl revideras såsom en wäll affhandlat, afftaallt
och arresterad saak. Och ähr fördenskulldh deriempte effter compromisset affsagdt
och sententierat, at till att affhielpa hwadh sedann kan i gemene handelen wara
förlupedh, och till skada eller gagnn
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ähr förhandlat, och nu twistas om begge parterne, Her Lowis de Geer och Carll de
Beche, emillan, skole på den 30 dagh Junij lefrera in alle sine böcker och rekningar,
denne twistiga saak angående, så wäl före som efter åhr 1631 giorde, in i en uthi
Richs-Drottzens huuss der till förordnadhe cammer, under twenne lååss och nycklar,
i förwarningh under begge deputerade bookhållarnes hender. Hwarest sedan bemelte
twenne bookhållarne skole dageligen komma tillsammans, rekningarne och bökerne
der löpa igenom och berekna hwadh kostnadh, skada och winst parterne i handelen
giort hafwa; låta sigh der i de twistige ährende, som de icke sielffwe kunne reda sig
uthur, aff sielffve stridande parterne informera, och der den icke gör dem tillfyllest,
då höra de tilbedne godhe mens mening och censur deröffver, förwentandes i dedh
öffrige aff dem godhe herrar Compromissarier et endteligit uthslagh, således och
o

så lenge procederandes intill dess de allt ifrån den 12 Septembris a 1637 haffwa
uthsökt, examinerat och befunnet, hwadh den ene och den andre medh skääll effter
rekningarne finnes berettigadh till, och skall då så wida behoff görss, ad definitivam
skridit warda.
Belangande bygningarne, så effter de effter siellfve contractens klare ordh äre
instellte på en tridingh på Carll de Beches och hanss bröders andeell, så blifver
dedh billigt derwedh, at uthi alle de byggningar, som egendombligen bewises at
wara acquirerade och höra contractenterne i gemen till, såsom byggningerne i
Norköpings ström etc., skall Carll de Beche och hanss bröder behålla sin tridie part,
och Hr. de Geer twå delarne, och den effter proportion niuta och bekosta, och all
omkostnadh, skada och winst dereffter delass och berekness; doch Cronones rett
i de byggninger, strömar och legenheeter, som
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genom arrender på wisse åhrs tider och conditioner dem kunne wara unte och
effterlåtne, alldeles oförkrenkt och oförkortet i alla måtto.
Så frampt nu någon icke lefrerar sine böcker och rekningar inn, då wele
Compromissarierne sigh hafwa förbehållit at procedera deruthi och emot den, såsom
saken och tiden kreffwer och giffver widh handen, och deremot den treska och
motwillige till saksenss affhielpanda någon strengheet brukades, haffver han ingen
annan än sig sielf at beskylla, och detta medh skääl och retta.’

(R.A. Stockholm. - Biographica. D 6. De Geer.)

11.
Indaging van Karel de Besche door Peder Brahe en Axel Oxenstierna, d.d.
Stockholm, 2 October [st. vet.] 1646.
[De inhoud van dit stuk luidt in hoofdzaak als volgt:
Wij, Peder Brahe en Axel Oxenstierna, laten u, Karel de Besche weten: daar gij
en uw schoonvader Louis de Geer ons als scheidsrechters in uw geschil hebt
ingeroepen, en wij ons de moeite hebben gegeven deze zaak ter harte te nemen
sten

en in uw beider tegenwoordigheid den 22
Juni 11. een interlocutoire sententie
hebben uitgesproken en daarmede het fundament hebben gelegd tot beslechting
van dit geschil, en gij beiden u toen hebt verplicht om acht dagen later uw boeken
en rekeningen in te leveren, en wij vermoed hadden, dat gij dit zoudt doen, zooals
Louis de Geer bereid was zulks te doen, zoo hebben wij met groote verwondering
uw afreis gehoord, met medevoering van uwe boeken, en in plaats
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van op onze citatiën te verschijnen, zijt gij uit het land uitgeweken en hebt dus van
uw recht, zoo gij eenig hebt, afstand gedaan. Wegens het ons daardoor aangedane
disrespect zouden wij wel zonder verdere waarschuwing onze beslissing kunnen
nemen; maar om klaarlijk te toonen dat wij rechtmatig procedeeren, citeeren wij u
nog eenmaal om voor ons in Stockholm te verschijnen, in het huis van mij, Rijksdrost,
den

tot op den 5 Januari van het naastkomende jaar 1647, bij u hebbende al uwe
origineele boeken en rekeningen, zoo Zweedsche als Hollandsche, om te voldoen
aan onze gegeven interlocutoire sententie. Hetzij gij verschijnt of niet, zullen wij
onze eindbeslissing vellen; wanneer dan niet alles volgens uwen wensch geschiedt,
hebt gij niemand anders dan u zelf te beschuldigen.]
‘Wij, Peder Brahe, Grefwe till Wisingzborgh, Frijherre till Ridboholm och Lindholmen,
Sweriges Rijkes Rådh, Rijckz Drotzet, Praesident uthi den Kongl. Hofrätten i
Stockholm, sampt Lagman uthi Wäsmaunelandh, Bergzlagen och Dalerne, och
Axell Oxenstierna, Grefwe till Södre Möre, Frijherre till Kimitho, Herre till Tijholm
och Tijdöen, Riddare, Sveriges Rijkes Rådh och Cantzler, sampt Lagman öfver
Wäster Norlanden, Lappmarken medh Herredalen och Jämptelandh etc.
Låthe edher, Carl de Beche, weta, att efftersom eder svärfadher, Seignieur Louis
de Gere till Finspångh, och I hafve Oss fliteligen bedit och solliciterat att förhöra och
afhielpa, förmedelst sententz och domb, den twist, som emellan honom och edher
war opwaxen och anstifftat, och fördenskull på oss compromitterat, och eder till des
effect och
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execution förobligerat; altså hafwe Wij der uthinnan, oachtat andre Wåre hindher
och infall, medh all möijeligh flijt och åhågha taget saken för händer, och i bägges
eder närwahra den 22 Junij sidstleden medh een interlocutorie sententie befordrat
saken, och lagdt till des rätte ordentlige afhielpning ett fast och rätt fundament, så
r

och så wäll edher som eder svärfader S . Louis de Geer till inbärandet och
praesenteranded atta dagar dereffter af bägges under händer hafvande böcker och
räckningar förbundet och förobligeradt. Så ändoch Wij fuller hade förmodat, at I
effter eder plicht och wår sententie eder skulle hafva låtet finna tillstädes, så och
r

effter domen stält edre böcker och documenta in, efftersom S . Louis de Geer at
göra och effterkomma beredd warit hafwer; lijckwäll hafve Wij medh stoor förondringh
förnummet eder afresa så och böckernes afförssel; och i staden att ställa eder in
igen på tvenne wåre eder sedan insinueradhe citationer, och den tridie effter edert
uthrymmande af Rijket tillbakars förde, ähre I undweckne, eder ifrån compromisset
och uthur Rijket absenterat, rätten och edert eget löffte förlåtet, och edre acter och
böcker hembliget wijss bortfördt, och altså eder egen rätt, så wijdha I nogon hafve,
försuttit och desererat; föruthan den despect I oss uthan all skähl eller förtienst der
medh tillfogat hafve; så at Wij fördenskull wäll kunde uthan wijdare åthwarning gifva
saken sitt uthslagh. Men på det Wij Wårt rättwijse procedere emoot edher och alle
interessenter klarligen betyga måge, ty stämme och citere Wij eder här medh een
gångh för alle peremptorie, medh befalningh, at comparera och ställa eder här in
för Oss i den Kongelige Residence Stadh Stockholm i mit, Rijckzdrotzetens, huus,
till den 5 Januarij nästkommande åhr 1647, hafvandes medh eder alle original böcker
och räckningar, så
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Svenske som Holländske, at fullföllia Wår förrige gifne interlocutorie sententie,
forwäntandes på hufwudsaken wårt endtlige uthslagh och definitivam sententiam.
Hvadh heller I nu comparere eller icke, så skole Wij doch gifva saken sin ändskap.
Och hafve I sedan ingen annan, der eder icke alt effter eder willie går, ähn eder
sielfve at beskylla. Actum Stockholm, den 2 Octobris anno 1646.’
Per Brahe.
Manu propria.
(Sigillum.)
Axell Oxenstierna.
Manu propria.
(Sigillum.)
(R.A. Stockholm. - Biographica. D 6. De Geer.)

12.
Definitief vonnis, door Peder Brahe en Axel Oxenstierna geveld in het geschil
tusschen Karel de Besche als klager en Louis de Geer als verweerder, d.d.
Stockholm, 3 Mei [st. vet.] 1647.
[De inhoud van dit stuk luidt in hoofdzaak als volgt:
Definitieve sententie, geveld door Peder Brahe, Graaf van Wisingsborg enz.,
Rijksdrost, en Axel Oxenstierna, Graaf van Södermöre, Rijkskanselier, als
scheidsrechters in het geschil tusschen Karel de Besche als klager en Louis de
Geer als verweerder, na kennis te hebben genomen van de rekening, door de
boekhouders van beide partijen opgesteld, en met raad en advies van de daartoe
verzochte vier goede mannen Stockholm, 3 Mei [st. vet.] 1647.
Nadat op 22 Juni 1646 een interlocutoire sententie is geveld in het geschil tusschen
Karel de Besche en Louis de Geer [volgt de hoofd-
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inhoud van dit stuk] is Karel de Besche niet verschenen en heeft hij zijne boeken
niet ingeleverd en is, ondanks verschillende tot hem gerichte indagingen, uit het rijk
[Zweden] vertrokken met medevoering van zijne boeken. Hoewel er dus alle reden
was om bij verstek tegen hem te procedeeren, is hem, om hem elke verontschuldiging
af te snijden, ten overvloede een indaging persoonlijk ter hand gesteld en is hij te
Amsterdam, ten aanhooren van een notaris en getuigen, ingedaagd om te Stockholm
te verschijnen en zijne boeken in te leveren. Op deze indaging is Karel de Besche
verschenen en heeft hij in tegenwoordigheid van de goede mannen zijne boeken
in handen der beide boekhouders ingeleverd, maar kort daarna is hij weder uit het
rijk [Zweden] vertrokken, zonder behoorlijke opgave van redenen, en heeft daardoor
de boekhouders, de goede mannen en de scheidsrechters beroofd van de
inlichtingen, die van hem konden worden geeischt.
Hoewel men nu wegens deze smadelijke behandeling de zaak zonder lang proces
spoedig ten einde had kunnen brengen, heeft men toch door de boekhouders alles
nauwkeurig laten berekenen. De rekening, op 7 April 1647 te Stockholm door de
beide boekhouders Michel Fendt en Abraham Betz onderteekend, is vervolgens
nagezien, met de boeken vergeleken en accoord bevonden door de goede mannen
Welam Sehus, Anders Jönsson en Hendrich Wulff, allen raadslieden hier te
Stockholm, alsook Peder Werhusen, en door hen insgelijks onderteekend en
bezegeld.
De beide scheidsrechters hebben daarop de rekening onderzocht en in allen
deele juist be-
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vonden, zoodat het kapitaal van Karel de Besche (dat van zijne broeders Willem en
Joris afgescheiden) bedraagt 16.194 rijksdaalders, 25 öre, en zijn 1/9 deel in de
gebouwen te Norrköping 9690 rijksdaalders, 24 öre; maar voor slijtage en reparatie
hebben de scheidsrechters ¼ afgetrokken, zoodat aan Karel de Besche in de
gebouwen te Norrköping toekomt 7267 rijksdaalders, 42 öre. Volgens aanwijzing
der boeken heeft Karel de Besche zijn kapitaal niet alleen ten volle uitbetaald
gekregen, maar blijft hij aan Louis de Geer nog schuldig 7241 rijksdaalders, 31 öre,
welk bedrag in korting wordt gebracht van Karel de Besche's aandeel in de gebouwen
te Norrköping, zoodat wanneer Louis de Geer aan Karel de Besche 25 rijksdaalders,
39 öre betaalt, deze laatste ten volle betaald is en hij of zijne erfgenamen geen
enkele vordering meer hebben op Louis de Geer, diens kinderen en erfgenamen;
alleen blijft aan Willem de Besche zijn recht op kapitaal en gebouwen volgens de
rekeningen voorbehouden, onverkort echter het accoord, dat op 22 September 1637
te Amsterdam is gesloten.
Wat kwade en goede gelden betreft, daarvan zal Karel de Besche zijn 1/9 deel
genieten; ook blijft hem de rechtmatige aanspraak voorbehouden, die hij vanwege
zijne huisvrouw op zijn schoonvader kan maken.
Hiermede wordt elke actie tusschen Louis de Geer en Karel de Besche te niet
gedaan; de boeken, die door de boekhouders zijn nagezien en waaruit zij hunne
rekening hebben opgemaakt, worden aan Louis de Geer ter hand gesteld.]
‘Definitive sentens och doom, feltt aff de Högväl-
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borne herrer, her Peder Brahe, Greffve till Wisingsborg etc., Rijks Drotzett, och her
Axell Oxenstierna, Greffve till Sudermöre, Rijks Cantzler, sasom tilbedne och
fulmechtigede Compromissariër i den twistige saak emellan Carl de Beche, kärande,
och her Louis de Geer, swarande, ingående, sammanfattadt efter deras aff begge
parterne förordnade bokhollares rekning så och de tilbedne 4 godhe mäns inrådh
och advis. Actum Stokholm, den 3 Maij anno 1647.
Efter som i förledne åhr 1646 den 22 Junij den twistige saak emellan Carl de
Beche, kärande, och Sr. Louis de Geer, swarande, så wijdha ähr genom en
interlocutorie sententie förklaratt, att den emellan förbemelte Sr. Louis de Geer och
Carl de Beche samptt hans bröder anno 1637 den 12 September i Amstelerdam
uprättede accord öfver förmynderskapet och rekningarne in till ded dato, ähr gillatt
och godh kendh i alle sine clausuler, och för den skuldh resolveret och beslutett, att
bökerne och rekningarne på bådhe sijder skulle inleffvereras i en cammer i Rijks
Drotzetens hus, och bokhollarne där nedersetties efter compromissens lydelse att
ne

ifrån för den 12 Sept. anno 1637 genomlöpa och öfverrekne bemeltte böker, så
Swenske som Hållendske, och extrahere och berekna den gemene almenneligen
förde handell och negotiation emellan begge stridande partierne, dem communicera
ne

med for partier, taga aff dem deres underrettelse öfver ett och anned, som kunne
synes något mörkt; sedhan referera ded till de godhe män, och sijdst till
Compromissariërnes uthslag, efter som dette compromissed ähr lijkmätigt och
sielffve interlocutoriën wijdhare uthwijser. Efter nu i stadhen att comparere och sine
böker inlägge, Carl de Beche ähr oförseendes härifrån rychter, på sydstone emott
lyffte och undfongne åthskillige cita-
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tioner wikedt aff Rijkedt, och fördt sine böker medh sig, förlathendes alltså saken
och sin praetension, så att man för den skuldh väl hadhe hafft skääl att procedere
emott honom in contumaciam; men på ded honom all excusation motte affskäres,
och han icke finna orsak att klaga sig vara öfverijlatt, haffver man ex abundanti sendt
honom en peremptorisk citation till handha och honom den i notarij och witnens
åhöran insinuera lathett i Ambstelerdam att comparera och leffverera bökerne in
här i Stokholm igen efter interlocutoriëns lydelse. Efter som och Carl de Beche sig
hafver på citationen instelt och bökerne inleffvereratt i de gode mäns nährwaru och
åsyn till begge bookhollarnes trogne handh och förvaring; men ähr kortt däreffter
åther löpen aff Rijked, uthan skälig föregeffvandhe aff någon orsak, och alttså sielffver
genom sin moottvillige frånvahru beröffvat bookhollarne, gode mennen och de Herrer
Compromissariërne de underrettelser, som aff honom kunde bliffve fordrade. Så
ändoch man medh godh skääl hade konett denne contumacium och den Herrer
Compromissariërne tilfogade despect billigtt vindicera, och uthan long proces och
inquisition slijta och affstraffwa; lijkwäl ähr gott funnett inted moveras häraff, uthan
latha bökerne löpas igenom aff bookhollarne och altt richtigtt bereknas, capitaledt,
omkostnadhen, winsten och förlusten, byggningarne, uthestående geldh samptt
hwadh mehra till saksens richtiggörande och affhielpning behöffves, collationerandes
de Swenske och Hållendske böckerne och altt beräknendes som kan komma i
consideration. Hwilkedt alttså ähr effterkommedt, slutett och underschriffvedt den
7 April anno 1647 i Stokholm aff begge bookhollarne Michel Fendt och Abraham
Betz, och sedhan öfversedt, medh sielffve bökerne collationerat, richtigtt befunnett
och gillatt aff de förre godhe men, Welam Sehus,
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1)

Anders Jönsson och Hendrich Wulff, alle Rådmen här i Stokholm, så och Peder
Werhusen, och aff dem i lijke motte underschreffvedt och förseglatt. Hwarföre haffve
de Herrer Compromissariër de der altt medh högste flijtt och betenksamhett
öfverseett, så och öfverlagdt och begrundatt, och funnett rekningarne richtige och
rette; så att Carl de Beches capital (hans bröders Welam och Joriss affteknadt och
affwitratt) löper 16.194 rd. 25 öre (fol. 2); hans 1/9 part i Norköpings byggningarne
9690 rd. 24 öre (fol. 5); men för förnötande och refection skuldh hafve de herrer
Compromissariërne affdraget en fiärde partt, så att Carl de Besche tilstår i
Norkiöpings byggningarne 7267 rd. 42 öre. Nähr nu altt ded han, Carl de Beche,
efter bökernes uthwijsande haffver nutett och tagett undan till sin betalning, så finnes
han haffva sitt capital till fyllest uthbekommett; och blijfver ändå där öffver opå Sr.
Lowis de Geer skyldig 7241 rd. 3 [öre], som kortas aff och betalas Sr. De Geer aff
Carl de Beches andeel i bygningarne och strömen i Norköping (fol. 2); så att nähr
Sr. De Geer giffver Carl de Beche uth 25 rd. 39 öre, så ähr capitaledt medh
bygningarne i Norköping och strömen fullgiort förfallen och hörer Sr. Lowis de Geer,
hans barn och erffwingar till, oklandratt och opåtaaltt aff Carl de Beche eller hans
erffwingar i någor motto, och ded till ewerdelige ägor; allenast att Welam de Besche
sin rett och rettigheett i capital, geldh och bygningar efter rekningarne blifva oafkortatt
och förbehållen, doch oförkränktt den accord, som i Amsteldedam [sic] den 22
Septemb. anno 1637 sluten ähr. Belangende godhe och onde geldh,

1)

Hendrich Wulff was dus intusschen lid van den raad geworden; hiervóór, blz. 392, heet hij
alleen nog burger van Stockholm.
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däraff hafver Carl de Beche nähr de falle sin 1/9 part att åthniute. Efter som honom,
hwadh han på sin hustrus wegner hafwer att praetendera hoos sin swärfader, all
hans rettmätige och skälige praetension förbehollen. Och skall nu härmädh all action
på en och annan sijdhan vill Sr. Lowis de Geer och hans måg Carl de Beche wara
uphäffven, slättadt och richtig giordh, så och dödat och till inted förklaratt; och alle
bökerne, sosom de nu finnas haffve waritt aff bookhollarne öfwersedde och
rekningarne däruthur giordhe, blijffva Sr. De Geer till inventerade och leffvererade
i händer och härefter fölia honom och hans contor oqualdt och oklandratt. Och detta
altt medh retta.’

(Eigenhandig concept van Axel Oxenstierna. - R.A. Stockholm. - Biographica. D 6.
De Geer.)

13.
Brief, ongedateerd, van Louis en Steven de Geer, zonen van wijlen Louis de Geer
en executeurs van diens sterfhuis, aan de Koningin of den Koning van Zweden,
over een door het Bergskollegium tegen hen ingestelde actie wegens het door hun
vader te weinig betaalde voor het gebruik der Dannemora-groeve.
[De hier volgende brief - een afschrift - is ongedateerd en draagt geen adres; dat
hij is geschreven door Louis en Steven de Geer, als executeurs van het sterfhuis
van hun vader Louis de Geer, staat in margine vermeld. Uit den inhoud blijkt, dat
hij is gericht aan den Koning of de Koningin van Zweden. Hij moet natuurlijk
geschreven zijn na 19 Juni 1652, den
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sterfdag van Louis de Geer. Het zou voor de hand liggen, te veronderstellen dat de
brief aan Koningin Christina gericht is; het eenige, wat daartegen pleit, is, dat in
dezen brief van Koningin Christina wordt gesproken in de derde persoon. Is de brief
niet aan haar gericht, dan zou men vermoeden, dat hij aan Karel X Gustaaf
geadresseerd was, omdat de actie van het ‘Bergskollegium’ of ‘Bergsamt’ tegen de
erfgenamen van Louis de Geer wegens het door dezen te weinig betaalde voor het
gebruik der Dannemora-groeve - waarover de brief handelt - toch wel spoedig na
het overlijden van Louis de Geer zal zijn ingesteld. Hiermede is echter in strijd, dat
ts

in den brief de zinsnede voorkomt: ‘gelijck Uwer Kon. Ma hooggeeërde heer vaeder
hoogloflycker memorie altijt met alle konincklycke genegentheyt onsen vaeder zaliger
begenaedigt heeft.’ Van den vader van Karel X Gustaaf, den Paltsgraaf Johan
Kasimir, kon niet gezegd worden, dat hij Louis de Geer met ‘alle konincklycke
genegentheyt’ had begenadigd, want hij is nooit Koning geweest. Zoo komt dus de
beurt aan Koning Karel XI, den zoon van Karel Gustaaf; wel is waar kan in den
strikten zin van het woord ook niet van Karel Gustaaf worden gezegd, dat hij De
Geer met ‘konincklycke genegentheyt’ had begenadigd, omdat hij nog geen koning
was in de jaren, toen hij betrekkingen (meestal van financieelen aard!) met Louis
de Geer onderhield, maar het laat zich hooren, dat de schrijvers van den brief het
epitheton ‘konincklijck’ aan de genegenheid van Karel Gustaaf al vast hebben
toegekend in de jaren, toen hij nog geen Koning was.
De brief moet dan dagteekenen van 1660 of
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later; de sterfjaren van Louis en Steven de Geer laten dit ook toe: de eerste overleed
in 1695 (Jaarboek van den Nederlandschen adel V blz. 242), de laatste in 1685
(ibid. blz. 229). Toch is het moeilijk aan te nemen, dat eerst zooveel jaren na den
dood van Louis de Geer zijne erfgenamen zich wegens de genoemde zaak tot de
Zweedsche regeering zouden hebben gewend. Alles tezamen genomen, houd ik
het voor het meest waarschijnlijk, dat de brief bestemd was voor Karel X Gustaaf.]
De brief, dien ik gedeeltelijk in excerpt mededeel, luidt aldus:
‘Het heeft ons, de gesamentlycke derthien naergelaetene kinderen ende
erfgenamen van wylen Louis de Geer saliger niet weynich bedroeft, dat wy hebben
1)
moeten vernemen hoedanig den fiscael van 't Bergscollegie een actie tegen ons
opneemt, eyschende niet allenich van ons wegens den voornoemden onsen vaeder
saliger eenige duysenden meer voor het gebruyck van Dannemora-groeve als
ts

daervoor in Uwer Kon. Ma Rentekamer van jaer tot jaer betaelt hebben, maer
denselven onsen vaeder saliger noch daerenboven t'onrecht in sijn graf
beschuldigende, waerdoor onse droefheyt vermeerdert; ende booven all, dat wy
t

bericht ontfangen hoe het Uwe Con. Ma belieft heeft d'uytspraeke van 't
Bergscollegie over dese saecke te confirmeeren, waerdoor den fiscael nu op d'
executie komt te presseeren’. Doen

1)

Het Bergskollegium, dat het opzicht voerde over de gezamenlijke rijksbergwerken, was in
1637 ingesteld: Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling, Senare Afdelningen,
Elfte Bandet, blz. IV.
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een beroep op de rechtvaardigheid en clementie van de Koningin [den Koning] en
verzoeken, dat zij [hij] hun smeekschrift in genade zal aanhooren, ‘gelijck Uwer Kon.
ts

Ma hooggeëerde heer vaeder hoogloflycker memorie altijt met alle konincklycke
genegentheyt onsen vaeder saliger begenaedigt heeft.’
Vertoonen dan:
‘Eerstelijck, dat onsen vaeder saliger kort voor synen doot alle syne kinderen,
soovele daer ter stede waeren, liet voor hem koomen ende onder anderen oock
verhaelde, hoe dat alle syne reekeningen met de Croon Sweden in de konincklycke
Reekenkaemer geliquideert waeren; ende opdat wy voor geen narekeninge
behoefden bekommert te wesen, was deselve liquidatie by de hoochwelgebooren
heeren Rijcks- ende Kaemer-Raeden ondergeschreven; waerop hy ende wy ons
dan gerust stelden, het alderminste niet verwachtende’ datgene, wat nu geschiedt.
t

‘Ten tweeden versoeken wy onderdanigst, dat Uwe Kon. Maj in genaede gelieve
te gedencken, hoe dat onsen vaeder saliger veel jaeren naer den anderen op syne
eygene onkosten gedefendeert heeft der Croone saeke tegens den schipper ende
1)

ts

de reders van 't schip de Swaen , 't welck sich onder Harer Kon. Ma vloote, anno
1644 in Hollant geëquipeert tegens den Koninck van Denemarcken, niet naer
behooren hadde gedraegen ende desniettegenstaende groote somme van penningen
voor gedaene diensten pretendeerde, waerover onsen vaeder saliger naer alle
ts

aengewende devoiren, soo door hem selven als door Uwer Kon. Ma ministers, by
executie is gedwongen geworden te betaelen de somme van 8340 rd. booven syne
gedaene onkosten, sonder dat wy

1)

Zie de toelichting achter dezen brief.
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daervan tot nu toe eenige restitutie of vergoedinge van de Croon hebben genooten.
Ten derden vinden wij onder onses vaeder saliger schriften een brief, soo Hare
t

1)

Kon. Ma aen hem heeft beliefen te laeten afgaen , waerinne genaedigst belooft
ende toegeseyt een recompens voor het equipeeren van de vloote in Hollant anno
1644 ten dienste van de Croon Sweeden gedaen, als wel weetende dat onsen
voornoemden vaeder saliger daeraen niet alleen syne middelen ende credit
spendeerde, maer oock sijn persoon ende leven hasardeerde; van welcke
2)
recompense wy alsnoch het verwachte effect niet bekoomen hebben .
Ten vierden ontsiet hem den fiscael niet, onsen vaeder saliger te beschuldigen,
alsof hy door pratique der Croone gerechtigheyt hadde willen inhouden; 't welck wy
t

Godt ende Uwe Kon. Ma in onderdaenigheyt klaegen ende bidden sulx niet
ongestraeft mag blyven, dat een man, die sijn lijf, bloet ende alle sijn vermoogen
voor de Croon niet gespaert heeft, in sijn graf soo niet mach geloont worden.
Ten vijfden, indien den fischael tot het Bergscollegii protocoll van anno 1646 wilde
3)
gaen, hy soude daer bevinden, hoe dat den Cameraer Andries Boom aen het Con.
Camer-collegie wierde afgesonden om te vernemen, hoedanig met de thiende ofte
genant over dese groeve soude gehandelt werden; waerop

1)
2)

3)

Hiermede wordt bedoeld de brief, die hiervóór, blz. 282, noot 2, is afgedrukt.
Zie over deze ‘recompense’ en in het algemeen over de vraag, of aan Louis de Geer zijne in
1644 ten behoeve van de uitrusting der hulpvloot gedane voorschotten zijn terugbetaald, de
toelichting achter dezen brief.
Anders Bom was ‘kamrerare i Bergskollegium’: Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och
Brefvexling, Senare Afdelningen, Elfte Bandet, blz. 239.
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een schriftelijck antwoort gevolgt is, die wy tot onses vaeders saliger avantage
ontwyfelbaerlijck konnen uytduyden, terwylen sedert noyt meer van veranderinge
van arende noch betaelinge van thiende gesproocken hebben; ende koomt ons dit
ongevall alleen daer vandaen, dat soo in puncto niet konnen opvinden het consent,
welck het Con. Cammer-Colleg. verleent heeft tot de betaelinge van dese arende;
waervan wy toch ten vollen verseeckert sijn, dat daerinne niet anders als naer ordre
ende stijl, doenmaels gebruyckelijck, is gehandelt; te meer alsoo vóór desen voor
't gebruyck van de wercken en de groeve maer 500 d[aler] silvermunt betaelt is; dat
men nu naederhant alleen de helft daervan voor de groeve gegeven heeft, moet
geschiet sijn in 't regarde 5000 rd. voor den inkoop der wercken betaelt sijn geweest
(niet jegenstaende onsen vaeder saliger deselve uyt sijn eygen middelen opgebouwt
hadde), welcke[r] 5000 rd. rente vry hooger is beloopende als de 250 d[aler]
silvermunt jaerlijcks.’
t

Verzoeken Uwe Ma dit alles in consideratie te nemen, opdat het moge blijven bij
de liquidatie, tusschen de Kroon ende onzen vader zaliger bij zijn leven gehouden;
t

maar zoo Uwe Ma onverhoopt onze bede niet gelieft te verhooren, dat zij dan moge
ordonneeren ‘dat des fiscaels aenspraecke op ons in desen mag afgeschreeven
werden op reeckeninge van 't gene ons wegens het voorgenoemde schip De Swaen
en de beloofde recompense van de Koninginne Christina wegens het equiperen
van de vloot in Holland is competerende.’

(R.A. Stockholm. - Biographica. D 6. De Geer.)
[Over de in voorstaanden brief aangeroerde quaestie betreffende het schip De
Zwaan handelt
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uitvoerig een ‘Underdånigst Memorial angående den saaken om skeppet Swanen’,
dat ik aantrof in de portefeuille ‘Biographica. D 6. De Geer.’ De memorie is opgesteld
door de erfgenamen van Louis de Geer; zij is niet gedateerd; vermoedelijk werd zij
niet lang na den dood van Louis de Geer opgesteld. Uit deze memorie blijkt, dat de
schipper van het schip De Zwaan, een der in 1644 in Holland ten dienste van Zweden
uitgeruste schepen, zich niet gestoord had aan de hem gegeven bevelen en daardoor
schade had toegebracht aan de belangen der Kroon Zweden. Deze had dan ook
geweigerd aan de reeders van het schip huur te betalen; bij een vonnis van het
Koninklijk Hofgerecht d.d. 10 Juli 1647 was aan de reeders hunne vordering om
huur ontzegd en waren zij veroordeeld aan de Kroon Zweden de geleden schade
te vergoeden. Inmiddels was deze zaak ook voor het Hof van Holland gebracht, dat
bij provisioneel vonnis van 22 December 1645 Louis de Geer veroordeelde om aan
de reeders van het schip De Zwaan f 20.850 te betalen, welke som hij dan ook,
blijkens quitantie van 2 Maart 1652, betaald had. De erfgenamen van Louis de Geer
nu beweren, dat zij wegens het genoemde bedrag een vordering op de Kroon
Zweden hebben, omdat deze som niet begrepen was onder de ‘general
sluthräkningen, flåttan angående’ (de eindrekening betreffende de vloot, nl. de in
1644 uitgeruste hulpvloot); zij kon daaronder niet begrepen zijn, omdat op het
sten

oogenblik, toen die eindrekening werd opgesteld - op den 21
Januari st. vet.
1645, gelijk hierna zal blijken - de zaak van het schip De Zwaan nog hangende was.
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Aan het slot van de memorie herinneren de erfgenamen er aan, dat bovendien hun
vader nooit de belooning heeft gekregen, die Koningin Christina hem voor zijne in
1644 bewezen diensten had toegezegd. Zij doen dat in deze bewoordingen: ‘Rijkzens
Rådh hafwe för dess giorde förskått till örligz flåttans befrachtande, nembligen dhe
femb Regeringen för sine 5000 rd. och de andre för sine 1500 rd., dhe hwardera
förresträckt, straxt efter kriget icke allenast niutit sin betahlningh, utan och deriempte
een recompence, som och wår fadher sahl. för sitt förskott af mehr än 300.000 rd.
ts

i lyka måtto blef låfwat, serdeles igenom Hennes Ma Drottningh Christinae bref af
o

den [16: zie hiervóór, blz. 282, noot 2] Sept. a 1644, hvilken recompans hwarken
wår sahl. fadher eller wij arfwingarne åthniutit hafwa’, hetgeen beteekent: ‘Aan de
Rijksraden zijn de gelden, die zij voorgeschoten hadden voor de uitrusting van de
oorlogsvloot [de hulpvloot uit Holland], nl. de vijf Rijksbestuurders elk 5000 rd. en
1)
de overige leden van den Rijksraad elk 1500 rd. , niet alleen terstond na den oorlog
terugbetaald, maar zij hebben bovendien nog een belooning gekregen; zulk een
belooning werd ook aan onzen vader zaliger toegezegd voor zijn voorschot van
meer dan 300.000 rijksdaalders, in het bijzonder door den brief van Koningin Christina
d.d. 16 September 1644, maar noch onze vader zaliger, noch wij, zijne erfgenamen,
hebben die belooning ooit ontvangen.’

1)

Een specificeering van wat door de verschillende Rijksraden werd voorgeschoten, kan men
vinden in Handlingar rörande Skandinaviens Historia XIII (Nya Handlingar III) blz. 271.
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Ook de hiervóór afgedrukte brief van Louis en Steven de Geer eindigt met een
herinnering aan ‘de beloofde recompense van de Koninginne Christina wegens het
equiperen van de vloot in Holland’. De daarmede in verband staande vraag, of de
Zweedsche regeering al dan niet in gebreke is gebleven haar verplichtingen
tegenover Louis de Geer wegens het uitrusten van de hulpvloot na te komen, wensch
ik ten slotte nog onder de oogen te zien.
J.L.W. de Geer schrijft in zijn Lodewijk de Geer blz. 88-89: ‘Onmiddellijke vruchten
plukte hij [L. de Geer] voor zich zelven van zijne laatste verrichtingen [de uitrusting
der hulpvloot enz.] niet, die hem integendeel geene geringe geldschade aanbrachten;
want tot de uitrusting der hulpvloot was door hem eene som van omtrent een half
millioen rijksdaalders te koste gelegd, welker uitbetaling de toestand der
hol-geoorloogde schatkist in Zweden niet terstond gedoogde, en die hij ook later
nooit dan voor een klein gedeelte terug ontving.’ In een noot voegt hij daaraan toe:
‘hoewel de Koningin Christina de betaling zijner schuldvorderingen, uit de opbrengst
der rijkstollen, bij onderscheiden besluiten beval. Zie Nya Handlingar rörande
Skandinaviens Historia III [= Handlingar etc. XIII] blz. 271 vlg.’
Raadpleegt men het evengenoemde werk, dan vindt men daar op blz. 273-276
een proclamatie van Koningin Christina, d.d. Stockholm, 21 Januari [st. vet.] 1645,
waarin zij bekend maakt, dat zij op de volgende wijze een accoord heeft gesloten
met Louis de Geer, ter afrekening van de door hem voorgeschoten gelden voor de
uitrusting der hulpvloot: aan Louis de Geer
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zullen 300.000 rijksdaalders worden gegeven, behalve de 50.000 rijksdaalders, die
de Rijksraden hem voor de uitrusting verstrekt hebben en de 89.101 rijksdaalders,
die De Geer genoten heeft, hetzij in contanten, hetzij uit de tollen, licenten enz. en
1)
behalve de 50.000 rijksdaalders, die De Geer zelf heeft bijgedragen als zijn aandeel ,
‘och wi med något beneficio emot honom och hans barn i nåder erkänna och
ihågkomma vele’ (en wij door eenige weldaad tegenover hem en zijne kinderen in
genade zullen erkennen en gedenken). De betaling van de 300.000 rijksdaalders
aan De Geer of zijne erfgenamen zal geschieden uit de opbrengst van buitengewone
tollen op bepaalde waren, binnen drie jaren.
Hiermede is dus de definitieve afrekening wegens de hulpvloot geschied. De
eenige vraag, die nu nog te beantwoorden overblijft, is of werkelijk de 300.000
rijksdaalders op de voorschreven wijze aan Louis de Geer zijn uitbetaald. De
erfgenamen van Louis de Geer hebben de Zweedsche regeering later niet lastig
gevallen om terugbetaling van wat door hun vader ten behoeve van de uitrusting
der hulpvloot was voorgeschoten; Louis en Steven de Geer herinneren in den brief,
waarin zij over de tegen hen ingestelde actie van het Bergskollegium handelen, er
alleen aan, dat zij nog een vorde-

1)

Zoo komt men dus tot een bedrag van 300.000 + 50.000 + 89.101 + 50.000 - bijna 500.000
rijksdaalders, die de hulpvloot in het geheele jaar 1644 heeft gekost. Een specificatie van de
door De Geer genoten 89.101 rijksdaalders vindt men in Handlinger rörande Skandinaviens
Historia XIII (Nya Handlingar III) blz. 272.
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ring op de Zweedsche regeering hebben wegens de zaak van het schip De Zwaan,
en dat hun ‘de beloofde recompense van de Koninginne Christina wegens het
equipeeren van de vloot in Holland’ nooit is gegeven; met deze ‘recompense’
bedoelen zij echter niet terugbetaling van de voor de hulpvloot gedane onkosten,
maar een extra-belooning, die door Christina aan Louis de Geer en zijne erfgenamen
beloofd was wegens de groote diensten, door hem in het jaar 1644 bewezen, en
ook wegens de door Louis de Geer als eigen bijdrage gegeven 50.000 rijksdaalders.
Ook in het ‘Underdånigst Memorial angående den saaken om skeppet Swanen’
wordt, gelijk wij zagen, herinnerd aan de belofte van Koningin Christina om ‘een
recompence’ te zullen geven; maar op terugbetaling van de gedane voorschotten
wordt niet aangedrongen en evenmin wordt betoogd, dat de 300.000 rijksdaalders,
die volgens de afrekening van 21 Januari 1645 uit de tollen zouden worden
opgebracht, niet, of slechts gedeeltelijk, in het bezit van Louis de Geer zijn gekomen.
Er zou dus alle reden zijn om aan te nemen, dat de eindrekening tusschen de
Zweedsche regeering en Louis de Geer, gelijk zij in het voorgenoemde stuk van 21
Januari st. vet. 1645 werd opgemaakt, werkelijk er toe heeft geleid, dat aan Louis
de Geer zijne gedane voorschotten zijn terugbetaald. Maar J.L.W. de Geer, die
inzage heeft gehad van allerlei stukken uit het familiearchief der Zweedsche De
Geer's, ontkent dit; en nog een ander bericht stemt daarmede overeen. In het
Jaarboek van den Nederlandschen adel V blz. 218, noot 3 leest men, dat het bedrag
van de kosten der uitrusting van de
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hulpvloot vijf millioen gulden was; dat daarvan slechts circa een half millioen aan
Louis de Geer werd terugbetaald en het overige noch aan hem, noch aan zijne
nakomelingen ooit is teruggegeven. Louis de Geer - zoo heet het daar verder verbood bij zijn testament van 6 Maart 1651 (archief Finspong) om het de Zweedsche
Kroon over die kosten verder lastig te maken en sprak den wensch uit, dat de
eindregeling geheel aan de Kroon zou worden overgelaten; de zaak is daarom
verder blijven rusten.
In dit bericht is het bedrag van vijf millioen gulden, waarop de kosten van de
uitrusting der hulpvloot worden gesteld, alvast onjuist; uit het bovenstaande is
gebleken, dat die kosten niet meer dan 500.000 rijksdaalders hebben bedragen.
Wanneer echter de aangehaalde plaats uit het testament van Louis de Geer juist
is, dan zou zich daaruit laten verklaren, dat de erfgenamen van Louis de Geer niet
meer hebben aangedrongen op terugbetaling van de kosten der hulpvloot, voor
zooverre deze nog niet terugbetaald waren, en alleen hebben verzocht om de
beloofde ‘recompense’ en om teruggave van wat Louis de Geer aan de reeders van
het schip De Zwaan had betaald. Zoolang ik echter den tekst van het bedoelde
testament niet ken, waag ik het niet mij met zekerheid hierover uit te laten.
Wanneer een Nederlandsch historicus eenmaal toegang zal krijgen tot het
familiearchief van den Zweedschen tak der De Geer's, zal het mogelijk zijn deze
vraag - en zoovele andere, die nog betreffende Louis de Geer en zijn bedrijf
overblijven - te beantwooorden. Maar ook al mocht dit familiearchief voor het
onderzoek van
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historici gesloten blijven, gelijk helaas! in den laatsten tijd het geval is geweest, dan
nog biedt een bezoek aan het Rijksarchief te Stockholm de gelegenheid om onze
kennis van het leven van Louis de Geer aanzienlijk te verrijken. Ook bij mijn laatste
verblijf te Stockholm heb ik moeten woekeren met mijn tijd; alle stukken, door mij
in dit deel der Bijdragen en Mededeelingen uitgegeven, heb ik bijeen moeten brengen
in de tijdruimte tusschen 17 October en 10 November 1906; van den inhoud der
lijvige portefeuille ‘Biographica. D 6. De Geer’ heb ik slechts vluchtig kennis kunnen
nemen en er alleen die stukken uit opgenomen, die mij bij den eersten blik het
belangrijkst toeschenen. Een nader kennisneming van deze portefeuille en een
nauwgezet bestudeeren van de deelen, getiteld ‘Gustaf II Adolfs tid.
Finanshandlingar. Louis de Geer räkenskaper’ zij aanbevolen aan wie eens naar
Zweden zal gaan om daar, in rustig onderzoek, alles te verzamelen betreffende het
leven en bedrijf van een der merkwaardigste Nederlanders uit de eerste helft der
zeventiende eeuw, van Louis de Geer.]
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Register van persoons- en plaatsnamen.
A.
Aalborg, 273, 278.
Adolf Johan van Pfalz-Zweibrücken, 302, 303, 305, 321, 322.
Aertsz, Pieter, 10, 12, 14.
Afrika, 21, 57, 67, 73, 74, 101, 123, 130, 131, 137, 153, 188.
Aix, 221.
Aixfelt: zie Eichsfeldt.
Aken, 27, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 86, 87, 90, 91, 94-101, 103, 106, 107,
109, 113-115, 117, 119, 127, 131, 139-141, 145, 148, 152, 153, 224, 304.
Åkersbruk, 380.
Alborch: zie Aalborg.
Aller (rivier), 271.
Altenburg, 114.
Amalia, gravin van Nassau-Siegen, 255.
Amboina, 5.
Amerika, 35, 54, 57, 63, 174, 187.
Amerika (Noord), 43, 65, 191.
Amersfoort, 80.
Amsterdam, 5, 15, 17, 19, 23, 25, 32, 34, 42, 57, 83, 99, 124, 190, 233, 236,
244, 261, 262, 272, 283, 303, 304, 320, 333, 356, 363, 375, 376, 379, 380,
383, 399-403.
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1)

Amsterdam (brief ) 33, 34, 46, 67, 75, 77, 81-83, 85, 92, 94, 95, 97, 98, 100,
101, 104, 105, 107, 110, 113-115, 117, 119, 127, 131, 134, 139-141, 145, 148,
159, 169, 193, 194, 201, 202, 204, 215, 217, 219, 222, 224, 225, 228, 235,
237, 243, 247, 249, 250, 252, 253, 256, 259, 260, 263, 265, 267, 271, 273,
274, 278, 318, 325-329.
Amsterdam, Nieuw-, 41.
Anckarhielm: zie Thijssen, Marten.
Angola, 17, 18, 21, 74.
Anna-quarn, St., 355.
Antwerpen, 3-5, 17, 19, 20, 271.
Appelboom, Harald, 34, 35, 37, 261.
Arabië, 166.
Araya: zie Punta.
Arboga, 224.
Artichofsky, 154.
Atterson of Assarsson: zie Mannersköld.
Auhlberg: zie Khevenhuller.
Avaux, d', 148.
Azoren, 161.

B.
Baden-Durlach, Frederik, Markgraaf van, 290.
Bahama, kanaal van, 132, 143, 164, 166.
Bahia, 155.
Banjermassin, 6-9, 11.
Bantam, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 129.
Barösund, 243.
Bastiaens, Cornelis, 68.
Becx (Betz), Abraham, 372, 399, 402.
Beemster, 71.
Beieren, 207, 306.
Belt, de, 273, 275-278, 284, 287, 362, 368.
Benin, 74.

1)

Brief, tusschen haakjes achter den naam van een plaats, beteekent dat op de aangegeven
bladzijden de plaatsnaam voorkomt in den datum van een brief, contract enz.
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Berchsmän: zie Koperberg.
Berg: zie Koperberg.
Berg (hertogdom) 207, 306.
Bergen, in Noorwegen, 368.
Bergen op Zoom, 3.
Bermudas, de, 132.
Besche, de, familie, 331, 332.
Besche, de, George: zie Joris.
Besche, de, Gerard Gillisz., 37, 333, 356.
Besche, de, Gillis, 333.
Besche, de, Gillis Gillisz., 354, 356, 382.
Besche, de, Huybert Gillisz., 355, 356, 382.
Besche, de, Joris, 336, 355, 357, 360, 370, 377, 383-388, 390-394, 400, 403.
Besche, de, Karel, 223, 235, 284, 298, 299, 302, 331, 334, 336, 337, 355, 357,
360, 370, 372, 374, 375, 383-404.
Besche, de, Matthijs, 336, 355.
Besche, de, Steven, 336, 355.
Besche, de, Willem, 336, 355, 359, 360, 370, 377, 383-388, 391-394, 400, 403.
Besche, de, Willem Gillisz. (meester Willem) 38, 333-335, 342-347, 349-353,
355, 373-379.
Bessels, Adam, 19, 20.
Betz: zie Becx.
Beyer, Jan, 35, 147, 148, 174, 191.
Beyerlant, Abraham Willemsz. van, 120.
Biscaye, 156, 195.
Blommaert, Constancia, 20.
Blommaert, Jan, 3.
Blommaert, Lodewijk, 3, 4.
Blommaert, Samuel, 1-196 passim.
Blommaert, Thomas, 19.
Blon, Michel le, 29, 33, 58, 83, 86, 88, 92, 93, 97.
Bohus, 276, 279, 288.
Bonde, Carl, 241, 242.
Bonde, Sebastian, 326.
Boogaerdt, Joost van den, 56, 191.
Boom (Bom), Andries (Anders), 408.
Bordeaux, 31, 237.
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Borgholm, 325, 328.
Borneo, 6, 8, 11-13.
Borneo, Westkust van, 12.
Bornholm, 280.
Botbergen, 22.
Both, 14.
Brabant, 3, 76, 77, 79, 194, 294.
Brabant, Raad van, 4.
Bråborgshus, 207.
Brahe, Peder (Per), 279, 299, 303, 304, 336, 369-372, 390-398, 401-404.
Brazilië, 22, 39, 51, 65, 89, 92, 93, 95, 112, 113, 119, 122-124, 126, 129, 130,
136, 139, 144, 145, 147, 150-156, 165, 172, 195.
Breda, 131, 133, 139, 140.
Bredow, 95, 96.
Bremen, 226-228, 230, 245, 262, 271, 283, 380.
Bremen, aartsbisschop van, 271.
Britten, huis te, 186.
Brobergen, Hendrik, 326.
Broenei, 11.
Brouwer, Cornelis, 127.
Brouwer, Hendrik, 22.
Brunswijk-Luneburg, Christiaan van, 262.
Bruyn, Jan le, 5.
Buttingen, heer van: zie Hoeufft, Mattheus.

C. Zie ook K.
Cabo Malabar: zie Malabar.
Cadix, 195.
Calmar, 285, 297.
Camerarius, 139.
Campèche, St. Franciscus de, 90, 136.
Campen (schip), 292.
Caribische eilanden, 121, 157, 164.
Carstens, Pieter, 209.
Cartagena, 143, 195.
Catalonië, 194.
Charles (rivier), 162, 177.
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Chenes: zie Skenäs.
Chileezen, 22.
Chili, 22, 23, 137.
China, 6, 129.
Chineesche Zuidzee, 6.
Choissival, heer van: zie Hoeufft, Jan.
Christiaan: zie Brunswijk-Luneburg.
Christiaan IV, Koning van Denemarken, 264, 266, 274, 280, 286, 287, 289,
290, 295, 362, 365, 368.
Christianpris, 287.
Christina, Koningin van Zweden, 147, 207, 253, 255, 262, 275, 279, 280, 282,
297, 298, 300, 305, 307-309, 311, 314-316, 323, 324, 330, 338, 360-369, 405,
409, 411, 412, 414.
Christina (fort) 52, 53, 56, 62, 163, 176, 177, 187, 191, 192.
Christina Magdalena, dochter van Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken, 290.
Christinapris: zie Christianpris.
Christoffel, St., 41, 53, 157, 158, 161, 177.
Clara St. (schip), 161.
Cleef, 41, 90, 106, 163, 207, 306.
Columbia: zie Terra firma.
Comenius, Amos, 239, 240, 324.
Compagnie, Australische of Zweedsche Zuider-, 18, 40, 48, 118, 135, 304.
Compagnie, Engelsche Guinea-, 73.
Compagnie, Floridasche of Nieuw-Zweden- of Zweedsch-Amerikaansche of
Zweedsch-Westindische, 55, 65, 66, 108, 116, 138.
Compagnie, Nederlandsche Noordsche of Spitsbergsche, 70.
Compagnie, Ned. Oostindische, 5, 11, 12, 14-16, 18, 23, 30, 65, 67, 70, 220,
257.
Compagnie, Ned. Westindische, 21-23, 30, 38-42, 50-52, 55, 65, 66, 70, 72,
73, 89, 92, 93, 95, 101, 104, 112, 116, 122, 124, 125, 130, 131, 135-141, 143,
145, 147, 148, 152-156, 158, 159, 165, 168, 171, 172, 176, 182, 188, 190, 193,
194, 220.
Compagnie, Zweedsche koper-, 87, 94-96, 98.
Compagnie, Zweedsche scheeps-, 48, 175, 304.
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Coymans, Isaac, 19, 20.
Creutz (Creuss, Creues, Crywes, Krevest en Krewuts), Jacob, 228.
Crywes: zie Creutz.
Cuba, 164, 168.

D.
Danckwart, Adam, 303.
Dannemora, 337, 405, 406.
Danzig, 21, 236, 277, 283, 380.
Delaware (baai), 42.
Delaware (rivier), 48, 50.
Delft, 99.
Denemarken, 65, 179, 236, 247, 248, 250, 251, 261, 264-266, 271, 274,
276-278, 280, 283, 289, 294-297, 337, 360, 407.
Denen, 281, 285.
Djohor, rivier van, 6.
Domingo, St., 164.
Dordrecht, 81, 91.
Dorp, Philips van, 141.
Dorpat, 199, 252, 258.
Doubleth, 380, 381.
Draak, de vliegende (schip), 10, 11.
Dreyfaltigkeit (schip), 266.
Duffvan (schip), 38.
Duinkerkers, 105, 128, 132, 141, 143, 152, 254, 272.
Duitschers, 144.
Duitschland, 27, 69, 70, 102, 103, 194, 202, 207, 218, 233, 236, 248, 253, 289,
307, 315, 318.
Duitschland, Noord-, 32, 77.
Duitschland, Zuid-, 32.
Duyffel, 233.
Duyffel, weduwe van, 233.
Duynmeyer, 150.
Dijck, Jacob van, 201.

E.
Echolm: zie Ekholm.
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Edinburg, 103.
Eichsfeldt, 231, 261, 262, 269.
Ekholm, 314.
Elbe (= Minquas-kil), 52, 162, 163, 176.
Elbe (= rivier in Duitschland), 261, 310.
Elbing, 216.
Eleonora Catharina, dochter van Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken, 304.
Elfsnabben, 368.
Eliassen, Teunis, 180.
Elseneur: zie Helsingör.
Emmerik, 47, 104, 125.
Emrick, Carl, 385.
Engel Gabriel (schip), 179.
Engeland, 4, 51, 69, 72, 101, 103, 109, 128, 132, 148, 165, 234, 263, 289, 368.
Engeland, Nieuw-, 162.
Engelsche rivier, 157.
Engelschen, 44, 47, 51, 61, 62, 65, 109, 159, 162, 164, 165, 188, 191, 192,
221, 234.
Enkhuizen, 204, 380.
Espana Nova: zie Spanje, Nieuw.
Espaniola: zie Hispaniola.
Estrades, d', 294.
Etienne, St., 220.

F.
Fahlun, 68, 77, 330. Zie ook Koperberg.
Falkenberch, Conrad von, 24, 26, 31, 32, 35, 36, 75, 87, 94, 219, 378.
Femern, 274, 285, 286.
Fendt, Michael, 372, 399, 402.
Ferdinand III, Keizer van Duitschland, 179, 289.
Ferens, 251.
Figulus, P., 324.
Finspaen: zie Finspong.
Finspong, 212, 333-335, 342, 343, 347, 359, 360, 370, 375, 376, 396, 415.
Fleming, Claes, 34-36, 38, 47, 54, 108, 110, 114-120, 122, 126-128, 131, 132,
134, 138, 142, 145-153, 157,

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

426
158, 160, 161, 163, 164, 166-168, 174-176, 178-185, 188, 243, 264, 275.
Florida, 45, 47, 106-108, 117, 121, 132, 133, 165, 175.
Fluyfors, 384-386, 388.
Fontaine-le-Comte, Heer van: zie Hoeufft, Jan.
Fontarabie, 156.
Frankfort, 102, 216, 232, 235, 329.
Frankrijk, 30, 32, 68, 73, 79, 91, 99, 100, 103, 126, 135, 145, 147, 148, 150,
153, 155, 156, 159, 182, 193, 202, 213, 221, 227, 257, 259, 269, 307, 309,
313, 315, 318, 321, 383.
Frans, Leonora, 4.
Franschen, 44, 159, 195, 221.
Frederik, landgraaf van Hessen-Eschwege: zie Hessen-Eschwege.
Frederik, markgraaf van Baden-Durlach: zie Baden-Durlach.
Frederik Hendrik, prins van Oranje, 22, 76, 93, 131, 168, 245, 295, 361.
Friedrichsort: zie Christianpris.
Friesland, 363.
Fijnacker, 384, 388.
Fyneman, F., 304, 305.

G.
Gabun, 74.
Galiot, (schip), 292.
Gallas, 289.
Gardie, Jacob de la, 198, 199, 252, 255-257, 316, 369.
Gardie, Magnus Gabriel de la, 198, 255, 257, 258, 314, 315, 316, 330.
Geer, Adrienne de, 223.
Geer, Emanuel de, 200, 301, 313, 318, 319.
Geer, Ida de, 223, 235, 336, 383.
Geer, Laurens de, 200, 223, 303, 310, 320, 328, 329.
Geer, Louis de, 38, 70, 78-80, 84, 100, na 197 passim.
Geer, Louis de, zoon van den vorige, 313, 404, 406-409, 412, 413.
Geer, Maria de, 383.
Geer, Matthias de, 302.
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Geer, Steven de, 404, 406-409, 412, 413.
Geer, een zoon van Louis de, 292, 294.
Gelder, 227.
Gennep, 115.
George, 286.
Gérard, Adrienne, 201, 208, 209.
Gérard, Etienne, 201, 202, 213, 214.
Gerhardts, Steffan: zie Gérard, Etienne.
Gerritsen, Hendrik, 261, 268, 273, 275, 280, 292.
Gibraltar, straat van, 147.
Gobon: zie Gabun.
Godegård, 342, 344.
Goensses, Jan, 20.
Goensses, Passchier, 20.
Goensses, Salomon, 20.
Goevens: zie Goensses.
Gonsalvez: zie Lopez.
Gota-elf, 276.
Göteborg, 40, 48, 54, 115, 117, 120, 127, 128, 130, 131-134, 137, 138, 142,
146, 158, 172, 175, 179-182, 185, 243, 261, 264, 265, 270, 273, 275-279,
287-289, 292, 293.
Göteborg, (brief), 281.
Gottemburch of Gotenburg: zie Göteborg.
Goudkust, 74.
's Gravenhage, 5, 32, 39, 47, 91-93, 104, 106, 112, 118, 153, 179, 219, 244-247,
249, 257, 260.
's Gravenhage, (brief), 245.
Greyn-kust, 74.
Griffioen (schip), 48-50, 52-54, 181.
Groningen, 112.
Grooshans, D., 235.
Groote, Arend de, 73.
Grubbe, L., 226, 232.
Gruwel(s), Bartholomaeus, 202-204, 262.
Guinea, 43, 67, 71-74, 76, 78, 81, 85, 90, 101, 103, 129, 139, 195.
Gulik, 207, 306.
Gunther, 250, 251.
Gustaaf II Adolf, Koning van Zweden, 19, 25, 37, 68,
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198, 204, 207, 210, 215, 218, 219, 283, 330, 333-335, 342-347, 349-353, 355,
368.
Gyllenhjelm, Carl Carlsson, 35, 233, 369.
Gijssen, Arndt Duppen, 238.

H.
Haarlem, 5.
Hagen, Steven van der, 5.
Halland, 330.
Hällestad (Hellesta), 342-344.
Hamburg, 5, 19, 84, 96, 103, 147, 148, 179, 218, 220, 226, 227, 245, 266, 289,
307, 309, 312, 316, 317, 322.
Hannover, 262.
Hapsal, 314.
Harderinne, de (schip), 292.
Harlingen, 272.
Havana, 133, 143, 156, 164, 181, 195.
Heemskerck, Dominicus van, 19.
Hein, Piet, 143.
Hellesta: zie Hällestad.
Helsingör, 114, 203, 264, 269, 279.
Hemmingson, Marten, 215.
Hendrick, Joens, 238.
Hendrik, Graaf van Nassau-Siegen, 248, 255.
Hermite, Jacques l', 9, 10, 13, 14.
Hert, het Vliegende (schip), 53, 177.
's Hertogenbosch, 93.
Hessen-Eschwege, Frederik, landgraaf van, 304, 306.
Hey (?) Gerrit, 215.
Hinlopen, kaap, 50.
Hispaniola, 132.
Hoefman, Arnout, 5.
Hoefnagel, Daniel, 5.
Hoefnagel, Jacques, 4.
Hoefnagel, Margaretha, 4.
Hoefnagel, Suzanna, 4.
Hoeft, Janneken van, 4, 5.
Hoeufft, Dirk, 81, 91.
Hoeufft, Jan, 91, 237, 257, 305, 309.
Hoeufft, Mattheus, 28, 80, 81.
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Holland, 5, 24, 28, 32, 33, 35, 42, 43, 47-49, 54, 60-62, 66, 92, 98, 130, 138,
233, 289, 292, 315, 358-360, 363-365, 373, 378, 382, 383, 407-412, 414.
Holstein, 289.
Honduras, 89, 136.
Hooghkamer, Hendrik, 190, 191, 193.
Hooghkamer, Jacob Pietersz. 190.
Hoorn, (schip), 13.
Hoorn, (stad), 204, 380.
Horn, Gustaaf, 279, 280, 293, 369.
Horst, heer van der: zie Reede.
Houtebeen: zie Jol.
Hudson (rivier), 63, 159, 164, 165.
Hugo-waard, 71.
Huybert, (meester), 384.
Huygens, Christiaan, 4, 19.
Huygens, Constantijn, 4.
Huygeweert: zie Hugo-waard.
Huyghen, Hendrik, 53, 55, 177.

I.
Ibarra, de, 168.
Indianen, 50-52.
Indië, Oost-, 5, 8, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 67, 119, 123, 129, 131, 137, 147, 166,
194, 221.
Indië, West-, 44, 50, 53, 54, 89, 92, 93, 108, 113, 119, 121-123, 129, 130, 133,
135, 136, 140, 143, 144, 146-148, 150, 151, 153, 155-157, 160, 161, 164,
166-169, 171-174, 177, 188, 221.
Israelsson, Israel, 297.
Italië, 19, 313.

J.
Jacobson, Gilles, 238.
Jan, St.- de Ulva, 156.
Jans, Pouwels, 185.
Japan, 129.
Jetnes, 212.
Johan I de Oude van Pfalz-Zweibrücken, 206.
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Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken, 25, 29, 198, 206, 207, 210-215, 229,
231, 235, 237, 238, 253, 284, 286-288, 290, 301, 302, 304-306, 322, 329, 405.
Johan Maurits van Nassau, gouverneur van Brazilië, 112, 155.
Jol, Cornelis Cornelisz., alias Houtebeen, 39, 143, 144, 155, 157, 168, 181.
Jönköping, 285.
Jönsson, Anders, 390, 392, 399, 403.
Juleta, 302.
Jutland, 261, 271, 275, 289.

K. Zie ook C.
Kagg(e), Lars, 293.
Kalmar Sleutel, (schip), 48, 50, 53, 56, 161, 178-180, 182, 188.
Kampen, 48, 109.
Karel I, Koning van Engeland, 51.
Karel IX, Koning van Zweden, 207, 332, 345.
Karel Gustaaf van Pfalz-Zweibrücken (als Koning van Zweden Karel X Gustaaf),
198, 200, 237, 301, 303, 305-323, 325-330, 405, 406.
Karel XI, Koning van Zweden, 405.
Katharina, dochter van den Zweedschen Koning Karel IX, gemalin van Johan
Kasimir van Pfalz-Zweibrücken, 207, 236.
Katwijk, 186.
Keulen, 125.
Khevenhuller, Paul-zu Auhlberg, 302.
Kieft, Willem, 52, 62, 64, 66.
Kiel, bocht van, 287.
Kling, Måns, 53, 177.
Knuyt, Joan de, 295.
Königsmarck, 262, 310.
Kopenhagen, 264, 266, 270, 273, 280, 286.
Koperberg bij Fahlun, 77, 82.
Köping, 174.
Krevets: zie Creutz.
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Krewuts: zie Creutz.
Kronenburg (kasteel), 279.
Kurland, 263.
Kurtz, 179-181.
Kijkduin, 20.

L.
Laersz: zie Larsson.
Lagerfelt: zie Israelsson.
Landak, 10-12.
Landskrona, 278-280.
Languedoc, 237.
Lap, de, (zandbank), 281.
Larsson, Erik - van der Linde, 24, 25, 30, 32, 77, 83, 88, 93, 94, 97, 98, 105,
220, 227, 228, 354.
Larsson, (Laersz.), Niels, 212.
Leckö, 314.
Leiden, 48, 109.
Leine, (rivier), 262.
Lequeu: zie Leckö.
Lethor: zie Thor, le.
Levant, 19.
Lillo, fort, 4.
Lima, 143, 195.
Limburg, 77, 114, 125.
Lindholm, 369.
Linnköping, 207, 208.
Livorno, 380.
Loire, (rivier), 220.
Londen, 4.
Loo, Van, 251.
Lopez Gonsalvez, kaap, 74.
Lübeck, 84, 96, 103, 147, 210, 228, 287, 310.
Lucas, St., 195.
Luik, 69, 236, 304, 332.
Lijfland, 283.
Lymage, De, 305.
Lyon, 220.
Lysterdiep, 264, 268, 271.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

432

M.
Maas, (rivier), 112, 225.
Maastricht, 70, 114, 125, 304.
Maegt, de (schip), 292.
Magelhaen, straat van, 18, 23.
Magnushof, 314.
Mainz, keurvorst van, 262.
Maire, le, Isaac, 16, 17, 18, 22, 23.
Maire, le, Jacques, 16.
Maire, le, (straat), 137.
Maizières, 220.
Malabar, kaap van, 162.
Malakka, 5.
Mälarmeer, 174, 224, 380.
Malmö, 279.
Manhattan, 66.
Mannersköld, Nils Assarsson, 288.
Margalie (neef van Joris de Besche), 383.
Margarita, 136.
Maria Euphrosina, dochter van Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken, 255.
Mark (graafschap), 208, 306.
Marstrand, 279, 287, 288, 292.
Martha, St., 136.
Martin, St., 172.
Mathias, St., (schip), 279.
Matthai, Symon, 305.
Mauritius van Nassau (schip), 17, 18, 21.
Medemblik, 49, 56, 146, 182, 183, 185.
Melis, Abraham, 80, 107.
Mexico: zie Spanje, Nieuw.
Mexico, golf van, 132, 136.
Mey, Cornelis, 50.
Michielsen, Gillis, 9.
Middelburg, 295, 296, 380.
Middellandsche zee, 113, 152, 268.
Minden, 243, 247, 249.
Minnewit, Peter, 35, 37, 41-43, 46-53, 55, 57, 59-64, 90, 104, 106-109, 111,
112, 114-120, 124, 126-128,
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131-133, 138, 140-142, 146, 157, 161-163, 166, 167, 174-178, 188.
Minquaskil: zie Elbe.
Minuit: zie Minnewit.
Moato, Hugo, 263.
Möen, 280.
Molukken, 5.
Monier, Anthonie, 202, 204.
Moor, Bartholomeus, 19, 20.
Moor, Suzanna, 19.
Mörby, 369.
Mortaigne, Caspar Cornelius de, 261.
Moscovië, 30, 68, 380.
Moscovië, Grootvorst van, 304.
Moya (Moyael of Moyaux), Jan, 355, 356.
Muller, Hans Jacob, 233.
Munster, 125, 191, 249, 250, 300, 301, 307, 364.
Musch, 93.

N.
Nack, Wijnand, 77, 79, 80, 106, 107.
Nacka (Nacken), 25, 28, 70, 77-79, 81, 84.
Näfvequarn, 224, 231, 288.
Namen, 74.
Nantes, 237.
Napels, 195.
Nassau, fort, 50-52, 63, 190.
Nassau: zie Amalia, Hendrik, Johan Maurits en Willem.
Nederhorst, Heer van: zie Reede.
Nederland, 14, 31, 43, 46, 54, 56, 58, 64, 75, 100, 101, 103, 105, 201, 204,
246, 250, 257, 271, 282, 285, 289, 294, 337, 338, 360, 361, 364, 381.
Nederland, Nieuw-, 41-44, 50, 52, 54, 55, 59, 61, 62, 65, 67, 157, 162-165,
173, 176, 182, 188.
Nederlanders, 11, 12, 38, 44, 47, 51, 52, 56, 63, 65, 66, 92, 190, 192, 283,
287, 289.
Nicquet, Jacques, 16-18, 21.
Nicquet, Jan, 17.
Nicquet, Margaretha, 17.
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Nicquet, Maria, 19.
Nicquet, Sara, 19.
Nicquet, Suzanna, 19.
Nieuwe Neptunus (schip), 180.
Noordholland, 363.
Noordhollanders, 236.
Noordrivier: zie Hudson.
Noordzee, 49, 54, 65, 175, 178.
Noorwegen, 101, 102, 105, 125, 251, 269, 279, 287, 368.
Nora-bergwerk, 343.
Norrköping, (Nortcopyn enz.), 208, 226, 227, 238, 289, 293, 297, 304, 306,
326, 333, 343, 345, 356, 359, 374, 376, 378, 380, 382, 394, 400, 403.
Norrköping, (brief) 206, 209-215, 231, 232, 239, 240, 242, 291, 293, 294.
Norsholm, 214. Zie ook Spiering, Peter.
Nortbodem, 374.
Nyköping, 81, 207, 288, 302, 355, 358, 374, 378, 380, 382.
Nylson, Joen, 231, 232.
Nyman, Hans, 302.
Nijmegen, 90, 227.

O.
Oldenbarnevelt, Johan van, 23.
Oostenrijk, huis van, 174.
Oosterhout, 93.
Oostzaan, 111.
Oostzee, 65, 71, 91, 110, 224, 257, 264, 270, 362, 364.
Oranje, Prins van: zie Frederik Hendrik.
Orsoy, 22.
Osnabrück, 198, 243, 247, 249, 258, 260, 262, 265, 267, 273, 278, 300, 301,
364.
Österby, 302, 318 (brief).
Öster-götland, 243, 285.
Oxenstierna, Axel, passim.
Oxenstierna, Axel, gemalin van, 226, 243, 324.
Oxenstierna, Benedict, 233.
Oxenstierna, Gabriel Bengtsson, 47, 369.
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Oxenstierna, Gabriel Gustafsson, 47.
Oxenstierna, Johan Axelsson, 51, 198, 200, 244, 248-250, 267, 273, 300, 301,
318, 323.
Oyen, heer van: zie Hoeufft, Mattheus.

P.
Palts: zie Pfalz-Zweibrücken.
Pampus, 185, 186
Panama, 143, 195.
Parijs, 193, 237, 302, 303, 305, 307, 308, 314, 317.
Passage, 156.
Patane, 5, 6, 9.
Pernau, 276.
Person, Erich, 215.
Person, Lasse, 212.
Peru, 23, 195.
Pfalz-Zweibrücken: (land) 235, 237, (huis) 308. Zie verder: Adolf Johan,
Christina Magdalena, Eleonora Catharina, Johan, Johan Kasimir, Karel Gustaaf
en Maria Euphrosina.
Phenix (schip), 292.
Piccolomini, 90, 95.
Polen, 85, 179, 236, 239.
Porto Bello, 143.
Porto Rico, 144.
Portugal, 83, 85, 113, 131, 145, 193-195, 269.
Portugeezen, 5, 11, 194, 195.
Praag, 308.
Printz, Johan, 55, 66.
Prostholm, 378, 388.
Provence, 237.
Pruisen, 42, 209, 213, 215-217, 226, 239.
Punta de Araya, 171.
Purmer, 71.

Q.
Qua-qua-kust, 74.
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R.
Rangetorf, 212.
Ravensburg (graafschap), 208, 307.
Ravenstein (heerlijkheid), 208, 307.
Reael, Dr. Laurens, 19.
Reede, Gerard of Godard van, Heer van de Horst of de Nederhorst, 174, 191,
192.
Regna, 342.
Reval, 276.
Reynst, Catharina, 15, 30.
Reynst, Constancia, 19.
Reynst, Gerrit, 15-19, 30.
Reynst, Margaretha, 19.
Reynst, Weyntje, 19.
Ribe, 275.
Richelieu, de, Kardinaal, 30, 39, 91, 126.
Riga, 276.
Roanne, 220.
Rochelle, la, 237.
Rochet, Elizabeth, 335, 355.
Rochet, Pierre, 355, 356.
Roe, Thomas, 148.
Roeff, Hans, 9.
Rombouts, Hans, 19.
Romeinen, 186.
Rosa, Daniël, 303.
Rosencrans, 251.
Rosenhane, Schering, 307, 308.
Rotterdam, 53, 177, 380.
Runsa (Rumsa), 314.
Russische gezanten, 324.
Rutgers(ius), Johannes Winandius, 205, 206.
Rijn (rivier), 125, 186, 207, 306.
Rijnberk, 22.
Rypen: zie Ribe.
Rysinge, 342.
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S.
Saksen, 93, 97, 262.
Salvius, Johan Adler, 148, 218, 309, 320, 321, 323.
Sambas, 7, 11, 12.
Saris, J., 9.
Schantenel, 381.
Schaubruck, Christian, secretaris van Johan Kasimir van Pfalz-Zweibrücken,
290, 301, 303-305.
Schellens, (Schelkens? Scheltens?) Abraham, 329.
Schenkenschans, 92, 227.
Schermer, 71.
Schlangenfeldt, Melchior, 307, 309.
Schonen: zie Skåne.
Schotland, 103, 263, 368.
Schyvelberg, 232.
Seeland, (eiland in Denemarken), 286, 289.
Sehested, Hannibal, 279.
Sehussen, Welam, 390, 392, 399, 402.
Seledael, 211.
Selfetorp, 211.
Senegal, 74.
Seseman, Evert, 385.
Sierra Leone, 74.
Silfvercron till Norsholm: zie Spiering, Peter.
Simons, Claes, 9.
Skagen, kaap, 264, 273, 277.
Skåne, 279, 293.
Skedwi, 342.
Skenäs (landgoed), 285, 288, 305.
Skepsholmen, 335, 350.
Skultuna, (bergwerk), 302.
Slangerfelt: zie Schlangenfelt.
Smissaert, Joan Carlo, 19, 20.
Söderköping, 213, 345.
Södermanland, 25, 224.
Sont (Orisond), 181, 226, 245, 250, 251, 254, 256, 269, 270, 276-279, 281,
283-285, 287, 295, 345, 362, 363, 366.
Soop, 215.
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Soop, Matthias, 369.
Sophia (schip), 278, 279.
Spanheim (graafschap), 208, 306.
Spanjaarden, 11, 22, 23, 92, 133, 136, 152, 164, 172, 194.
Spanje, 23, 39, 79, 83, 85, 92, 93, 109, 113, 125, 135, 145, 153, 155-157, 164,
169, 171, 172, 178, 193-195, 220, 227, 236.
Spanje, Nieuw-, 23, 109, 132, 136, 143, 156, 164, 194, 195.
Spiering, Isaac, 216, 217.
Spiering, (Isaac of Peter?), 231-233.
Spiering, Peter (Silfvercron till Norsholm), 29, 36, 42-49, 58, 60, 64, 85, 86, 88,
89, 91, 97-99, 103-106, 108, 110, 116, 118, 120-124, 130, 133, 139-142,
145-147, 158, 159, 173, 178-187, 190-193, 216, 219, 245, 247, 249-251, 260,
282, 360-362.
Stade, 5, 310 (?)
Staden (een gedeelte van Stockholm) 310 (?), 392.
Stallberg (Stalborch), 68, 86, 90, 95, 99, 152.
Stavnshoved, 278.
Stegeborg, 207.
Stenbock, Gustaf Otto, 279.
Stettin, 276.
Stevenshooff: zie Stavnshoved.
Stockholm, 23-25, 28, 33, 36, 55, 77, 79, 81-83, 91, 98, 101, 114, 131, 174,
175, 179, 189, 197, 207-209, 213-215, 225-227, 249, 252, 280, 282, 285, 294,
329, 337, 350, 353, 368, 390, 392, 396, 397, 399, 402, 403, 416.
Stockholm (brief), 208, 229, 238, 287, 288, 290, 296, 298, 300, 301, 303-306,
308, 310-312, 314, 316, 319, 320, 322, 323, 347, 352, 354, 369, 371, 389, 390,
392, 395, 398, 401, 412.
Stralsund, 86.
Stuyvesant, Peter, 67.
Succadana (Succidana), 6-15.
Sundbo, 342.
Svartä, 302.
Svenson, Anders, 203.
Sweers, Isaac, 20.
Syla, 211.
Symonsz, Michiel, 133.
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T.
Terra Australis, 18, 137.
Terra Firma, 109, 132, 136, 143, 164, 168, 171, 195.
Terra Nova, 45, 47, 106.
Tessel, 13, 49, 146, 168, 183, 185, 186, 226, 230.
Thiens, Gerard, 28, 80.
Thor, Johan le, 38, 105, 215, 238, 380-382.
Thuillerie, de, 280.
Thijssen, Marten, 257, 266-268, 273, 275, 276, 278, 280, 285, 287, 289.
Tidore, 5.
Tielmo, 342.
Torstenson, Lennart, 249, 252, 257, 261, 266, 289.
Trip, Adriaan, 223, 228, 230.
Trip, Elias, 76-78, 96, 113, 228, 330, 381.
Trip, Elias, erven van, 330.
Trip, Elias, weduwe van, 330.
Trip, Hendrik, 233, 234, 301-303.
Trip, Jacob, 233, 234, 302.
Trip, Jacob, Sr., zwager van Louis de Geer, 233, 302.
Trip, Louis, 233, 234, 302.
Trippen, de, 228, 234, 326.
Tromp, Maarten Harpertszoon, 141.
Trondhjem, 368.
Trotzig, Peter, 34, 35, 56.
Turken, 152.
Turnhout, 93.
Twartorp, 211.

U.
t

Ulva: zie Jan, S .
Unstrut (rivier), 262.
Upsala, 240, 309.
Usselincx, Willem, 23, 38, 40, 118, 135, 138-140, 147, 148.
Utrecht, 55, 173,
Uves, St., 160.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29

440

V.
Valckenberg of Valckenburch: zie Falkenberch.
Vånga (Wånga), 342, 344.
Veldenz (graafschap), 208, 306.
Veluwe, 71.
Venetië, 152, 248, 255.
Venezuela: zie Terra firma.
Venlo, 133.
Vera Cruz, 156.
Verbruggen, Pieter, 181.
Verd, kaap, 74.
Versche rivier, 165.
Verschoor, Jan Willemsz., 9, 10.
Virginië, 44, 50-52, 62, 157, 165, 173, 176, 177.
Vlaamsche eilanden: zie Azoren.
Vlaanderen, 194, 294.
Vlens, Hendrik, 4.
Vlie, het, 257-260, 267, 271, 272.
Vliet, Cornelis van, 179, 180, 182-185, 188.
Vogel Grijp (schip): zie Griffioen (schip).
Vogelaer, Caspar de, 19.
Vries, de, 50.

W.
Wachtmeister, Hans, 307.
Walters: zie Wouters.
Wånga: zie Vånga.
Wärmeland, 345.
Warnemünde, 289.
Warwijck, Wybrand van, 5.
Waterlandsche meren, 71.
Weenen, 5, 83.
Weerden, Abraham, 106, 107.
Weichsel (rivier), 236.
Wellingen, 302.
Wener-meer, 302.
Werhussen, Petter, 390, 392, 399, 403.
Weser (rivier), 244, 364.
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Westphalen, 364.
Westzee, 257.
Wewyser, Marten, 378.
Weytens, Jan, 205.
Wezel, 41.
Wieringer-waard, 71.
Wilkin, weduwe, 324.
Willem, graaf van Nassau, 227.
Wilmington, 52.
Wismar, 42, 266, 310.
Wisting, 211.
Wormer, 71.
Wouters, Liebert, 307, 309, 312, 316, 317, 320, 322.
Wrangel, 255, 285, 289.
Wulff, Hindrich, 390, 392, 399, 403.

IJ.
IJstad, 293.

Z.
Zandvoort, heer van: zie Hoeufft, Mattheus.
Zeeland, 112, 124, 131, 154, 295, 363.
Zeeland, (Kamer der West.-Ind. Comp.) 153.
Zierikzee, 295, 296.
Zuiderzee, 363.
Zuidland: zie Terra Australis.
Zuidrivier: zie Delaware.
Zuidzee, 18, 21-23, 137.
Zwaan, de, (schip), 407, 409, 410, 414, 415.
Zwanendal, 50, 51, 63.
Zweden, passim.
Zweden, Nieuw-, 37, 41, 44, 50-52, 54-58, 60, 63-67, 147, 162, 164, 166, 167,
174, 176-182, 187-191.
Zijp, de, 71.
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Addenda et corrigenda.
Op blz. XV (van het ‘Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1907’) werd
aangekondigd, dat in dit deel der Bijdragen en Mededeelingen ook een excerpt zou
worden gepubliceerd uit het journaal van den Zweedschen geleerde Bengt Ferrner,
gehouden bij een bezoek aan ons land in 1758 en 1759. Om verschillende redenen
is het echter wenschelijk gebleken, de publicatie hiervan tot een volgend deel der
Bijdragen en Mededeelingen uit te stellen.
Blz. 24, regel 6 van boven, staat: geëxerpeerd, lees: geëxcerpeerd.
Blz. 50, regel 2 van beneden. Over de kolonie Zwanendal vgl. men ook Mr. Otto
van Rees, Geschiedenis der Nederlandsche volksplantingen in Noord-Amerika, blz.
23 vlg.
Blz. 255. Noot 2, 3 en 4 moeten van plaats wisselen: noot 4 wordt noot 2, noot 2
wordt noot 3 en noot 3 wordt noot 4.
Blz. 302, regel 2 van noot 5, staat: 8ste deel, lees: 11de deel.
Blz. 384, regel 14 van beneden. Fluyfors en Fijnacker zijn vermoedelijk namen
van plaatsen, waar industrieele ondernemingen van De Geer waren gevestigd.
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