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JĒKABA RĪKOJUMS EKSPEDĪCIJAS VADĪTĀJIEM 
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Publikācija veltīta zinātniekiem līdz šim nezināmam dokumentam – Kurzemes hercoga Jēkaba 
rīkojumam par ekspedīcijas nosūtīšanu uz Tobago salu 1670. gada beigās. Kolonijas ierīkošana 
Tobago bija viens no Jēkaba ilggadējiem mērķiem, ko viņš centās sasniegt ar apbrīnojumu 
mērķtiecību.
Atslēgvārdi: Kurzemes hercogs Jēkabs, Kurzemes hercogu koloniālā politika, Tobago.

Ievads

Kurzemes hercogu koloniālie pasākumi ir viena no Latvijas vēstures 
atraktīvākajām lappusēm, par kuru sarakstīts liels skaits darbu. Tomēr, 
pārskatot plašo historiogrāfijas klāstu, nākas secināt, ka kvantitāte ne vienmēr 
nozīmē kvalitāti. Pārsvarā autori pārņem informāciju cits no cita, kas nereti 
noved arī pie kļūdainas informācijas izplatīšanās. Kurzemes hercogistes 
koloniju vēsturē joprojām ir daudz neskaidrību un “balto plankumu”, un lielā 
mērā tas skaidrojams ar to, ka saglabājies ārkārtīgi maz avotu, kas vēstītu par 
situāciju uz vietas, bet informācija par notikumiem kolonijās un jūrās tika 
ņemta no pastarpinātiem avotiem, piemēram, baumām un dažādu personu 
stāstījumiem, kurām nav bijusi tieša saskarsme ar kurzemniekiem. Tāpat 
autori lielākoties ir nekritiski izmantojuši dažādus polemiskus rakstus, kas 
savulaik tika iespiesti tiesvedību un diplomātisko sarunu vajadzībām, kas 
koloniju īpašuma tiesību sakarā notika Holandē, Francijā un Anglijā, kā arī 
aprakstus, kas bija tapuši vairākus gadu desmitus pēc notikumiem. 
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Hercoga Jēkaba instrukcijas pirmā lapa. LVVA, 554. f., 1. apr., 2621. l., 12. lp. 
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Lasītājam šeit piedāvātais dokuments līdz šim nav bijis pazīstams 
pētniekiem. Tas ir Kurzemes un Zemgales hercoga Jēkaba (1610–1681, valda 
no 1642. g.) rīkojums (Order) diviem virsniekiem, kurus hercogs nosūtīja 
uz Tobago 1670. gada nogalē.1 Rīkojumu, ko apjoma dēļ var saukt arī par 
instrukciju, hercogs Jēkabs parakstīja Jelgavā 1670. gada 1. novembrī un 
adresēja Kurzemē dzimušajam majoram Johanam Deleham (de Lech)2 un skotu 
izcelsmes leitnantam Robertam Benetam (Bennet, Banet).3 Tā ir arī vienīgā 
līdz mums nonākusī hercoga instrukcija, kas plašāk vēsta par viņa nodomiem 
Tobago kolonizēšanā. Iepriekš vēsturniekiem attiecībā uz hercoga Jēkaba 
valdīšanas laiku bija zināms tikai viens šāda veida dokuments – norādījumi 
kuģa “Isslandsfahrer” (Islandes braucējs) kapteinim Moricam Kastensam 
(Castens), kam 1668.–1669. gadā bija jānogādā uz Tobago 40 karavīru.  
M. Kastensa un militārā kapteiņa Hansa Jirgena Valtmana (Waltman, 
Waldtmann) Dānijā savervēto karavīru galvenais uzdevums bija ieņemt 
kādreizējo hercoga Jēkaba fortu, lai sagaidītu nākamos kolonistus,4 bet 
publicējamais rīkojums vēsta par hercoga Jēkaba plāniem Tobago kolonijas 
atjaunošanā. Tas ne vien liecina par hercoga zināšanu līmeni attiecībā uz 
Karību jūras reģionu, bet arī atspoguļo vairākas Jēkaba personības iezīmes, 
proti, kārtējo reizi apliecina viņa neatlaidību centienos iekļauties laikmeta 
koloniālajā sistēmā un tās nesto labumu baudīšanā, bet vienlaikus arī 
zināmu naivitāti situācijas novērtējumā, absolūtu toleranci reliģijas jomā un 
miermīlīgumu mērķu sasniegšanā. Šajā ziņā hercoga Jēkaba un arī viņa pēcteča 
hercoga Frīdriha Kazimira (1650–1698, valda no 1682. g.) piekoptā koloniālā 
politika jūtami atšķīrās no lielvalstu realizētās vardarbības pret Jaunās pasaules 
pamatiedzīvotājiem, ar ko sevišķi izcēlās spāņi. 

Savā 1670. gada rīkojumā hercogs Jēkabs uzdeva Johanam Deleham un 
Robertam Benetam kopīgi pārvaldīt Tobago, kā arī visiem spēkiem attīstīt 
komerciju un plantācijas. Garnizona kareivjiem bija paredzēts trīs gadus ilgs 
dienests – vienu gadu kopumā rēķināja turp un atpakaļ ceļam, bet divus gadus 
bija jāpavada uz vietas. Tāpat J. Deleham un R. Benetam bija jāapseko sala 
un jāsastāda par to sīks ziņojums. Kolonistiem Jēkabs piešķīra ticības brīvību, 
atļaujot brīvi noturēt luterāņu, katoļu un kalvinistu dievkalpojumus. Vergus, 
kurus hercogs plānoja tur ievest, vajadzēja pievērst luterticībai, taču tikai tad, 
ja vien tie jau nebija pievērsti kādai citai kristīgai konfesijai.5 Ar vietējiem 
iedzīvotājiem hercogs pavēlēja sadzīvot mierā un ieročus izmantot tikai 
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Instrukcijas atvērums ar mēnešalgas un izsniedzamo produktu uzskaitījumu. 
LVVA, 554. f., 1. apr., 2621. l., 17. lp. o. p. – 18. lp.
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Hercoga Jēkaba instrukcijas pēdējā lapa. LVVA, 554. f., 1. apr., 2621. l., 18. lp. o. p.

aizstāvoties. No salas hercogs cerēja iegūt tabaku, ingveru, cukuru, kokvilnu, 
ciedru koku un pat pērles, kā arī sāli. Zīmīgi, ka hercogs aizliedza kuģim ieiet 
portugāļu un holandiešu kontrolētajās ostās, bet pilnībā uzticējās angļiem. 
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Bez Johana Deleha un Roberta Beneta instrukcijā ir minēts arī rotmistra 
Joahima Nagela (Nagell) vārds. Hercogs cerēja, ka abi nosūtītie virsnieki 
sastaps J. Nagelu jau Tobago. Acīmredzot tādēļ dokumentā vietām tiek runāts 
par diviem, bet vietām – par trim augstākajiem virsniekiem jeb principāliem, 
kam bija jārealizē salā pārvalde pēc koleģialitātes principiem. J. Nagelam 
saskaņā ar hercoga nodomiem bija ar kuģi “Blumentopf” (arī “Blumpott”, 
Puķupods) jāved kolonisti uz Tobago vēl 1668. gadā, lai varētu pievienoties  
M. Kastensa un H. J. Valtmana vestajiem karavīriem. Taču izmeklēšanas laikā, 
kas notika 1669. gada otrajā pusē sakarā ar M. Kastensa ekspedīcijas neveiksmi, 
M. Kastens, H. J. Valtmans un citi līdzbraucēji stāstīja, ka deviņas dienas 
Barbadosā veltīgi gaidījuši uz J. Nagelu, lai gan citi kuģi no flotiles, ar kuru 
kopā zēģelējis “Blumentopf”, esot ieradušies jau pirms sešām nedēļām.6 Viņi 
secinājuši, ka kuģis ceļā gājis bojā, kas, iespējams, tā arī bija, jo dokumentos 
nav atrodamas nekādas ziņas nedz par J. Nagela, nedz par kuģa “Blumentopf” 
likteni. 

Te vietā atgādināt, ka pirmie kurzemnieki Tobago ieradās 1654. gada  
20. maijā,7 kad salas ziemeļrietumu piekrasti sasniedza divi hercoga kuģi – 
kapteiņa Vilema Mollensa (Mollens) vadītais “Wallfisch” (Valzivs) un 
“Wappen der Herzogin von Kurland” (Kurzemes hercogienes ģerbonis), ko 
vadīja kapteinis Johans Brants (Brandt), atvedot 120 karavīru un ap 80 brīvo 
ļaužu ģimeņu.8 Pēc kurzemnieku9 iegūtām ziņām sala bijusi neapdzīvota, 
un viņi to nosauca par Jauno Kurzemi (holandiski Neew Coerlande).10 
Taču dažus mēnešus vēlāk Tobago ieradās arī holandiešu tirgotāju brāļu 
Lamsinsu (Lamsins, Lampsins) sūtīti kolonisti, kas apmetās salas pretējā pusē.  
V. Mollensa un J. Branta ierīkotā hercoga pirmā kolonija pastāvēja piecus 
gadus jeb tik ilgi, kamēr pienāca atbalsts no Kurzemes. Pēc tam kad Tobago 
tika saņemtas ziņas par hercoga Jēkaba sagūstīšanu un hercogistes zviedru 
okupāciju, kas bija notikusi 1658. gada rudenī zviedru-poļu kara (1655.– 
1660. g.) laikā, holandiešiem izdevās pierunāt hercoga garnizonu un 
palikušos kolonistus padoties holandiešu pārvaldei. Lai gan pēc atgriešanās 
no gūsta 1660. gadā hercogs Jēkabs drīz vien uzsāka diplomātiskās aktivitātes 
savu koloniālo īpašumu atgūšanai, vienīgais, ko viņam izdevās panākt, bija  
1664. gada novembrī noslēgtais līgums ar Anglijas karali Kārli (Čārlzu) II.11 
Līgumā hercogs atteicās no saviem Gambijas atbalsta punktiem angļu labā, pretī 
saņemot brīvas tirdzniecības tiesības karaļa domīnijās Gvinejas piekrastē. Bez 
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tam Kārlis II līgumā pasludināja, ka piešķirot Jēkabam Tobago salu lietošanā 
ar noteikumu, ka tā tiks kolonizēta tikai ar hercoga un karaļa pavalstniekiem, 
bet visai salas tirdzniecībai jānotiek caur Kurzemes un Anglijas ostām vai 
Dancigu. Kārlis arī solīja dot rīkojumu, lai Barbadosas gubernators sniegtu 
atbalstu kurzemniekiem Tobago. Turpmākie notikumi apliecina, ka hercogs 
Jēkabs centās pieturēties pie līguma noteikumiem, neraugoties uz to, ka angļi 
no savas puses līgumu īpaši neievēroja. Angļu Āfrikas tirdzniecības kompānija 
Gambijā nevēlējās sev konkurenci un nelaida hercoga kuģus tās kontrolētajās 
ostās, bet visi turpmākie Jēkaba pūliņi panākt Gambijas atdošanu atpakaļ bija 
velti. Savukārt pār Tobago angļiem tobrīd nebija nekādas reālas varas – sala, 
ieskaitot Jēkaba fortu, pārsvarā atradās holandiešu rokās, turklāt periodiski to 
postīja pirāti. 

Tomēr, kā jau minēts, hercogs Jēkabs savā rīcībā centās ievērot dotos solī-
jumus. Par to liecina arī abu ekspedīcijas vadītāju izcelsme – kurzemnieks un 

Tobago salas 17. gs. 80. gados zīmētas kartes fotokopija. 
LVVA, 554. f., 1. apr., 2621. l., 89. lp. 
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skots. Diemžēl par ekspedīcijas norisi nekādas tuvākas ziņas nav saglabājušās. 
Atsevišķi informācijas fragmenti atrodami vien vēlāka laika dokumentos, no 
kuriem var restaurēt šādu ainu. Johans Delehs ar kuģi “Möwe” (Kaija), ko vadīja 
kapteinis Asmuss Mellers (Möller), pameta Kurzemi 1670. gada 27. decembrī 
un devās uz Ņūkāslu Anglijas ziemeļrietumos, kur viņam bija jāsavervē karavīri 
dienestam Tobago salā.12 Jāpiezīmē, ka 17. gs. 60. gados Ņūkāsla bija kļuvusi 
par vienu no svarīgākajiem bāzes punktiem hercoga Jēkaba tirdzniecisko un 
koloniālo plānu realizēšanai līdzās Kopenhāgenai, Lībekai un Amsterdamai. 
Diemžēl hercoga instrukcijā nav minēts nedz paredzētais cilvēku skaits, nedz 
arī doti kādi tuvāki norādījumi par karavīru un kolonistu vervēšanu. Vienīgi 
1680. gada 5. martā nosūtītajā vēstulē savam pilnvarotajam pārstāvim Parīzē 
un Hanzas pilsētu rezidentam Francijā Johanam Bekam (Beck) Jēkabs piemin, 
ka francūžu vainas dēļ 150 vīru nav varējuši izkāpt krastā Tobago salā un tāpēc 
hercoga plantācija palikusi novārtā.13 Šāda situācija bija radusies tādēļ, ka 
ceļā uz Tobago stūrmaņa neuzmanības dēļ straumes bija novirzījušas kuģi no 
kursa un tas bija nonācis pie francūžiem piederošās Grenādas salas. Tur kuģis 
aizturēts un konfiscēts Francijas karaļa vajadzībām, solot, ka karalis vēlāk 
hercogam zaudējumus atlīdzināšot. Neraugoties uz kurzemnieku protestiem, 
“Möwe” nogādāta Martinikā, kur tolaik atradās franču Antiļu salu reģiona 
pārvaldes centrs. Tur 1672. gada 14. martā kuģim sastādīts inventārsaraksts, ko 
parakstījis kapteinis A. Mellers un kura kopija vēlāk nonākusi hercoga rokās.14 

Vēl pirms tam franču Antiļu salu gubernators marķīzs Debāss (de Baas) bija 
atzinis, ka konfiskācija notikusi likumīgi, pamatojot to ar vairākiem formāliem 
iemesliem. Piemēram, sakarā ar to, ka “Möwe” komanda bija piešķīrusi kādas 
franču galiotes kapteinim pēc tā lūguma divas muciņas sālītas gaļas, turklāt 
bez atlīdzības, kurzemniekiem tika pārmesta kontrabanda un nelikumīga 
tirgošanās Grenādā. Tāpat francūži apgalvoja, ka uz "Möwe" klāja esot vests 
kāds spānis, un tas tika traktēts kā naidīga rīcība pret Franciju, kaut gan tolaik 
Francija vēl nebija sākusi militāru darbību pret Holandi un tās sabiedroto 
Spāniju.15 Majoram Johanam Deleham, kuģa komandai un visiem uz klāja 
esošiem karavīriem, kas, kā teikts hercoga Jēkaba instrukcijā Johanam Bekam, 
bija angļi, vācieši un francūži, 16 atļāva doties atpakaļ uz Eiropu. Zināms, ka  
J. Delehs atgriezās Kurzemē, turpmāk kalpoja hercogam kā muižu pārvaldnieks 
un bijis dzīvs vēl 1681. gadā.17 
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Tobago kartes fotokopijas fragments ar 
norādēm: Jēkaba forts, Beneta līcis, Monka 

forts

Interesanti, ka dokumentos sakarā ar kuģa “Möwe” lietu netiek minēts 
Roberta Beneta vārds. Taču ar viņu saistās kāda cita zīmīga epizode Kurzemes 
koloniju vēsturē. Kad 1677. gadā hercogs Jēkabs sāka darbību, lai atgūtu 
franču–holandiešu kara laikā kaperu savāktos hercoga kuģus,18 pirmo vēstuli 
un instrukciju Johanam Bekam uz Parīzi bija jāved vārdā nenosauktam “mūsu 
leitnantam, kurš bijis uz kuģa, kas savākts pie Grenādas,” kas, visdrīzāk, bija 
domāts R. Benets. Tajā pašā dienā Jēkabs rakstīja savam aģentam Londonā 
Džonam Lūkasam Laionam (Lyon), ka nosūtīs leitnantu Robertu Benetu pie 
viņa ar vēstulēm.19 Acīmredzot R. Benetam bija uzdots no Parīzes doties uz 
Angliju, kur pēc kāda laika viņš atkal kāpa uz hercoga kuģa klāja un devās uz 
Tobago. Šoreiz ceļojums bijis veiksmīgs, un 1679. gada beigās vai 1680. gadā R. 
Benets – nu jau kapteiņa rangā – sasniedza salu, kur ierīkoja savu fortu netālu 
no Jēkaba forta. Līdz ar to pēc divdesmit gadu pārtraukuma Tobago atkal bija 
kurzemnieku apmetne. Vēl mūsdienās Tobago kartēs tiek atzīmēta kādreizējā 
Beneta forta vieta. 17. gs. 80. gados tapušajā Tobago kartē redzams, ka 
mūsdienu Stounheivenas (Stone Haven Bay) līcis tolaik dēvēts par Beneta līci 
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(Benets bay).20 Roberta Beneta ierašanās gan nenozīmēja, ka sala būtu pilnībā 
nonākusi hercoga kontrolē, jo tajā joprojām eksistēja arī holandiešu kolonijas. 
Turklāt R. Benetam acīmredzot negāja pie sirds dzīve mežonīgos apstākļos. 
Jau 1681. gada sākumā hercogs Jēkabs sāka interesēties, kur palicis kuģis, ar 
ko bija ceļojis R. Benets, bet vasarā izsludināja paša R. Beneta meklēšanu, lai 
nodotu viņu tiesai. Tolaik hercogs bija uzzinājis, ka Roberts Benets patvarīgi 
atstājis salu, Barbadosā pārdevis verdzībā uz četriem gadiem 12 garnizona 
vīrus – katru par 10 dālderiem, kā arī piecus hercoga lielgabalus un preces, 
kas bija domātas transportēšanai uz Āfriku. Jēkabs bija nesaprašanā par šādas 
rīcības motīviem, jo garnizons esot bijis labi apgādāts un pārtikas bija jāpietiek 
vēl vismaz pusgadam. Hercogs pieņēma, ka R. Beneta aizbraukšanu izraisījusi 
neapmierinātība, saņemot ziņu, ka Jēkabs iecēlis jaunu salas gubernatoru – 
pulkvedi Franci Monku (Monck), kam arī bija skotu izcelsme un kurš pirms 
tam bija dienējis Dānijas karalim.21 

Par Roberta Beneta tālāko likteni diemžēl nekas nav zināms. Francis Monks 
Tobago ieradās 1681. gada beigās, uzbūvēja jaunu fortu, tādējādi “iemūžinot” 
kartēs arī savu vārdu, un bija pēdējais hercoga Jēkaba dzīves laikā uz Tobago 
nosūtītais gubernators. Viņš noturējās salā 22 mēnešus, tomēr pēc atgriešanās 
Kurzemē 1684. gadā arī viņam nācās piedzīvot tiesas prāvu. Kurzemes 
kolonija ar lielām pūlēm turpināja pastāvēt līdz 17. gs. 90. gadu sākumam, taču 
beigu beigās iznīka tā paša iemesla dēļ kā pirmā kolonija – atbalsta trūkuma 
dēļ. Lai cik lieli arī būtu Kurzemes hercogu ieguldītie finansiālie līdzekļi un 
diplomātiskie pūliņi, mazā hercogiste nebija spējīga uzturēt tālus aizjūras 
īpašumus un konkurēt ar koloniālo lielvalstu ekspansiju. 

Publicējamais dokuments laika gaitā ir diezgan smagi cietis un vietām 
tikpat kā nav salasāms. Izdevies rekonstruēt gandrīz visu tekstu, izņemot 
pašu pēdējo rindkopu, kur, kā liekas, bija uzskaitīti audumi un apģērba 
gabali, kas jāsaņem garnizona karavīriem. Lasītājiem tiek piedāvāts rīkojuma 
vācu teksta tulkojums latviešu valodā un arī oriģinālais teksts, kur saglabāta 
gan ortogrāfija, gan gramatiskās formas. Tulkojuma labākai izpratnei un 
labskanībai garie teikumi, kas raksturīgi oriģinālam, atsevišķos gadījumos 
sadalīti īsākos teikumos. 
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ATSAUCES UN PIEZĪMES
1 Interesanti, ka Latvijas Valsts vēstures arhīvā (turpmāk LVVA) saglabājies nevis rīkojuma oriģināls, 

bet gan hercoga grāmatveža Kristofa Kalaua (Calau) apstiprināta kopija, kas bija izsniegta majo-
ram Johanam Deleham: LVVA, 554. f., 1. apr., 2621. l., 12.–18. lp. Kā citi svarīgi avoti Kurzemes 
hercogu koloniālās politikas izpētē, kas atrodas LVVA, pirmām kārtām jāmin hercoga vēstules 
saviem pārstāvjiem Eiropā un pret kuģu kapteiņiem un ekspedīciju vadītājiem ierosināto tiesas 
prāvu materiāli.

2 Literatūrā viņu dažkārt dēvē arī par De Lēku (de Leeck).
3 Lai gan instrukcijā attiecībā uz Robertu Benetu lietota uzvārda rakstība Banet, citos avotos daudz 

biežāk sastopama forma Bennet. 
4 Hercoga Jēkaba rīkojums kuģa kapteinim Moricam Kastensam. Jelgavā 1668. gada 3. septembrī. 

LVVA, 554. f., 1. apr., 850. l., 2., 3. lp. 
5 Lai gan hercogs Jēkabs vairākos dokumentos, galvenokārt sarakstē ar saviem aģentiem, pauda 

vēlmi un gatavību ievest Tobago salā vergus, tomēr par to līdz šim nav atrasta neviena konkrēta 
liecība. 

6 Pret M. Kastensu un H. J. Valtmanu veiktās izmeklēšanas materiālus sk.: LVVA, 554. f., 1. apr.,  
850. l.; 3. apr., 389. l., 9.–18. lp. 

7 Stāsts par to, ka Kurzemes hercogi ierīkojuši savu koloniju Tobago jau 17. gs. 30. gados vai 40. gadu 
sākumā (variācijas – 1632., 1634., 1639., 1640., 1642. g. atkarībā no autora), ir leģenda. Vēstures 
avoti, kas glabājas LVVA, liecina, ka par savu koloniju dibināšanu hercogs Jēkabs sāka domāt 
1645. gadā, un nav neviena pieminējuma par kādiem agrākiem koloniāliem pasākumiem. Sk. arī: 
Yevstratyev, O. Chronological Dating of the Duchy of Courland’s Colonial Policy. Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls. 2018. Nr. 3. 34.–72. lpp. 

8 Ap 1661. vai 1662. gadu sastādīta izziņa par līdz tam laikam uz Tobago nosūtītajiem kuģiem. 
LVVA, 554. f., 1. apr., 287. l., 128. lp. 

9 Dalībnieki hercoga ekspedīcijām un tirdzniecības operācijām, kā arī kuģu komandas sastāvēja ne 
vien no pašā Kurzemē vervētiem cilvēkiem, bet arī no ārzemniekiem, kas vervēti Holandē, Dānijā, 
Vācijā un citur. Turklāt tādu bija vairākums. Taču, iestājoties hercoga dienestā, viņi visi nodeva 
uzticības zvērestu un no tā brīža tika uzskatīti par kurzemniekiem. Par to, ka Jēkabs būtu gribējis 
apzināti sūtīt uz Tobago latviešus, dokumentāru liecību nav. 

10 1654. gadā zīmēto Tobago karti sk.: LVVA, 7363. f., 3. apr., 111. l., 545. lp. Kartē redzamā salas 
konfigurācija ir visai nosacīta, kā vienīgās apdzīvotās vietas uzrādītas Vilema Mollensa ierīkotais 
Jēkaba forts (Jacobo foort) un Ventspils ciems (dorch Windoo) vēlākā Lielā Kurzemes līča krastā. 
Saprotams, ka kartes zīmēšanas brīdī kurzemnieki Tobago pilnībā vēl nebija izpētījuši. Acīmredzot 
tas palika neizdarīts arī vēlāk, kā to apliecina Jēkaba prasība pēc sīkākas informācijas par salu  
1670. gadā. Jāpiezīmē, ka 1654. gada karte ir orientēta nevis kā parasti ziemeļu–dienvidu virzienā, 
bet gan otrādi, tāpēc autore sākotnēji kļūdaini pieņēma, ka pirmā kurzemnieku apmetne atradusies 
Atlantijas okeāna krastā. Sk.: Jakovļeva, M. Top izstāde par hercogu Jēkabu. Latvijas Arhīvi. 2013. 
Nr. 1/2. 234. lpp. Taču, ja ievēro minēto dienvidu un ziemeļu izvietojumu kartē, kļūst skaidrs, ka 
kurzemnieki jau pašā sākumā apmetās salas Karību jūras pusē. 

11 Līgums starp hercogu Jēkabu un Anglijas karali Kārli II. [Londonā] 1664. gada 17. novembrī  
[v. st.]. Noraksts. LVVA, 554. f., 3. apr., 6. l., 81., 83. lp. 

12 Jēkaba pilnvarotā pārstāvja Johana Beka iesniegums Francijas karalim ar Kurzemes hercoga 
pretenziju uzskaitījumu. 1677. gads. Noraksts. LVVA, 554. f., 1. apr., 685. l., 25. lp. 

13 Hercoga Jēkaba vēstule Johanam Bekam uz Parīzi. Jelgavā 1680. gada 5. martā. Melnraksts. LVVA, 
554. f., 3. apr., 449. l., 31. lp. o.p. 

14 Kuģa “Möwe” inventārsaraksts. Holandiešu valodā. Sastādīts Martinikas salā 1672. gada 14. martā. 
LVVA, 554. f., 1. apr., 1219.b l., 17.–20. lp. Šo dokumentu 1896. gadā bija redzējis baltvācu pētnieks 
Augusts Zerafims (Serafim), kurš nez kādēļ par inventāra sastādīšanas vietu norādīja Ventspili 
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un pieņēma, ka Kurzemē esot uzbūvēts jauns kuģis ar tādu pašu nosaukumu kā pie Grenādas 
sagūstītais, kas nosūtīts no Ventspils uz Tobago 1672. gada martā: Sitzungsberichte der Kurlän-
discher Gesellschaft für Literatur und Kunst aus dem Jahr 1896. Mitau: J. F. Steffenhagen und Sohn, 
1897. S. 16. Lai gan cits baltvācu pētnieks Oto Heincs Matīsens (Mattiesen) vēl 1940. gadā darbā 
“Die Kolonial- und Überseepolitik der kurländischen Herzöge im 17. und 18. Jahrhundert" (Stutt-
gart: Verlag von W. Kohlhammer, 1940, S. 636) norādīja inventārsaraksta pareizo sastādīšanas 
vietu, Edgars Andersons savā grāmatā “Senie kurzemnieki Amerikā un Tobāgo kolonizācija” 
(Stockholm: Daugava, 1970. 193. lpp.) atkārto A. Zerafima kļūdu.

15 1672. gada pavasarī sākās tā sauktais holandiešu karš, kurā drīz vien iesaistījās lielākā daļa Rietum-
eiropas lielvalstu un kas ilga līdz 1679. gadam.

16 Hercoga Jēkaba instrukcija Johanam Bekam uz Parīzi. Jelgavā 1677. gada 3. augustā. Melnraksts. 
LVVA, 554. f., 1. apr., 685. l., 2.–4. lp. Turpat arī uzskaitīti kuģa “Möwe” aizturēšanas iemesli, ko  
J. Beks atreferēja iesniegumā Francijas karalim. 

17 1681. gada 16. septembrī vēstulē savam sūtnim Francijā Karlam Johanam Blombergam Jēkabs 
piedāvāja nosūtīt Johanu Delehu uz Franciju kā liecinieku. LVVA, 554. f., 3. apr., 449. l., 61. lp.

18 Bez jau minētā kuģa “Möwe” hercogs zaudēja vēl trīs kuģus, no kuriem viens devās uz Franciju, 
bet divi bija ceļā uz Tobago. Hercogs prasīja kuģus un preces vai nu atdot, vai arī kompensēt to 
vērtību. Ja Francijas karalim nebūtu tam naudas, Jēkabs bija ar mieru pārņemt uz laiku Martini-
ku vai kādu citu frančiem piederošu salu, no kuras tad varētu gūt ienākumus par kompensācijai 
ekvivalentu summu. Jēkabs uzturēja pretenziju līdz pat savai nāvei, taču, tāpat kā tas bija Spānijas 
gadījumā, kam hercogs kā kompensāciju lūdza Trinidadas salu, arī franči uz Kurzemes hercoga 
iesniegumiem atbildēja izvairīgi, neko nepiešķīra un nesamaksāja.

19 Hercoga Jēkaba vēstules Johanam Bekam un Džonam L. Laionam. Jelgavā 1677. gada 3. augustā. 
Melnraksti. LVVA, 554. f., 1. apr., 685. l., 1., 6. lp.

20 Kartes fotokopija. LVVA, 554. f., 1. apr., 2621. l., 89. lp.; Kartes oriģināls atrodas Berlīnē Prūsijas 
Slepenajā Valsts arhīvā.

21 Hercoga Jēkaba vēstules Francim Monkam un rezidentam Londonā Abrahamam Marinam. 
Jelgavā 1681. gada 4. janvārī, 26. augustā–16. septembrī. Melnraksti. LVVA, 554. f., 3. apr.,  
449. l., 39., 53.–62. lp.
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ORDER ODER INSTRUCTION DES HERZOG JAKOBS VON 
KURLAND AN MAJOR JOHANN DE LECH UND LEUTNANT 

ROBERT BENNET NACH TOBAGO, GEGEBEN IN MITAU, 
AM 1. NOVEMBER 1670

 
Von Gottes Gnaden Wir Jacobus in Liefflandt zu Churlandt und 

Seemgallen Herzog.
Uhrkunden hiermit, daβ wir dem Edlen unserm lieben getreuen Johan 

De Lech, Majorn, und Robert Banet1, Lieutenants, nach unser Insul Tobago 
abgefertiget, daβ im fall sie Rittmeister Nagell2 vor sich finden, daselbsten sich 
zu ihn niederlaßen sollen, finden sie ihm aber nicht, so sollen sie sich daselbst 
in unsere Fortress an einem bequemen orth setzen, wo vor deme Unsere Leute 
gewohnt, und bestellen, also die ordnung ihres verhaltens folgendes. Wir 
bestellen sie beyde zu Unsere gevollmächtigte über die Politique, Maritime, 
Comertien, Plantagen undt Oeconomi in Tobago, in allem Unser bestes zu 
wißen und zu beobachten. 

Diese beyde obbenandte Persohnen sollen sämbtlich in einen Collegio 
sein, alles einhellig, was zu Unserm nuzen undt auffnehmen des ganzen 
Landes möchte gereichen, fleiβig beobachten, und die Regierung des Landes 
dergestalt vorstehe, daβ sie allesambt ins gemein wegen ihres zusammen 
gefügten Collegio und auch ein jeder apart seinen an Uns geleisteten Eyde 
nach, vor Gott und Uns verantwortten können, da sie den unsere mit getheilete 
order, instruction und Memorialen, so wohl die wir iezo mit geben, als ins 
künfftig ertheilen möchten, nach immermöglichen vermögen nachkommen 
sollen. [12’] Wir authoresieren sie in Bedienung der Justitiae über einen jeden 
in Civilibus, vor welche ein jeder seine Klage und Defension thun soll, solten 
aber einige Criminalia vorfallen, so soll man selbige mit dem ersten Schiff 
dem Schipper einliefern und nebst den prothocoll anhero senden.

Ein jeder von diesen dreyen soll einen Adjutanten, die dazu Capabel 
befunden werden, zu sich nehmen, und sollen gleich mit ihnen vor ihre 
Rechnung stehen, als das derer allezeit sein, die uns rede und Rechnung 

1 In anderen Quellen steht öfter die Namensform “Bennet”. Von der Herkunft war er der Schotte. 
Major Johann de Lech war jedoch ein geborener Kurländer.

2 Johann Nagell wurde mit dem Schiff “Blumentopf ” 1668 nach Tobago geschickt, es gibt jedoch 
keine weitere Nachrichten über sein Schicksal.



43JAUNS AVOTS KURZEMES HERCOGISTES KOLONIĀLĀS POLITIKAS IZPĒTEI

von allem geben sollen, darumb soll es ihnen auch Kundt sein, was ihre 
Antecessores in unsern diensten thun, da sie sich den auf gut befinden, ihrer 
Principalen in allem fleiβig gebrauchen laßen sollen, sich aber hütten, daβ sie 
in ihrem Ambte nicht vergreiffen, so lange sie selber praesent und gesundt 
sein, solte aber einer nicht zur stelle oder aber krank, oder über verhoffen 
nachläβig sein; so soll sein Adjutant, als sein Successor sich bestermaßen 
unsere sachen angelegen sein laßen, und sich deßen annehmen mit den andern 
Compariren, Consultiren, Concludiren und exequiren. Die Commertie, wie 
auch die Beförderung des Landtbaues soll höchstes Fleiβes observiret werden, 
da den nach höchste Vermoegen, damit die Plantagen, so wohl in Zucker und 
Toback, auch was zu unterhaltung unserer Leuthe gedeyen mag, befordert 
werden mögen. 

Wochentlich und so offt es nöthig thut, sollen sie drey Zusammenkünffte 
halten, in denselben unser bestes erwegen, und ihr anvertrautes Ambt 
beobachten, was die Woche zuvor beordert [13.] gewesen, examiniren, ob 
solches verrichtet sey, und was nicht verrichtet ist, zur verrichtung gute anstalt 
machen, alle fouten mit gute auffsicht vorkommen, worüber sie auch und 
was sonsten täglich passiret ein Diarium halten sollen, den ersten tag iedes 
monaths sollen sie auch ihre ordere sämbtlich durchlesen und mit einander in 
allen dingen einen überschlag machen, was davon ins werck gestellet sey und 
wie das übrige fortgestellet werden kan.

Die Soldateβka soll also regirt werden, damit dieselbe mit keiner übrigen 
beschwer beleget, damit durch unversichtiger Regierung derselbe, weder zu 
rebellion noch übrigen mattigkeit, dadurch einer oder der ander den todt 
nehmen dürffte, anlaß gegeben würde, unterdeβen fleiβige wache halten, in 
allen dingen gute versichtigkeit und behutsamkeit gebrauchen und des Landes 
wohlfahrt höchstes fleiβes sich angelegen sein lassen.

Wie die Compagnie eingericht und beschaffen, imgleichen, waß ein ieder, 
wan sie zu Schiffe gehen werden, zugenieβen haben soll, ist in einem richtigen 
memorial verfaβet.

Ein ieglicher so wohl von der Militie als sonsten, wollen wir einhalts 
hintengesezten verzeüchnüβe Gage und wochentlich Kostgeldt reichen laßen, 
darauff ihnen daß auß Unser Magasin, wohentlich an vivers3 im nachgesezten 

3 D.h. Vivres oder Proviant.
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üblichen Preiβ, wie auch an wahren auf abrechnunge zur Nothdurfft, und 
nicht an anderen zu verkauffen, soll gefolgt werden.

[13’] Der seine wochentliche Kost nicht ausnimmt oder verzehren kan, es 
sey wer er wolle, der soll bey seiner wiederkunfft nichts davon zu geniessen 
oder darauff zu praetendieren haben.

Schneider, grob u. klein Schmiede, auch andere Handtwerckere, so des 
orths nötig zu sein erachtet werden, derer sollen sie sich befleiβigen unter der 
Soldateβka zu bekommen, ob drauff schon, nach gut befinden, ihr wochentliche 
rantion, wen sie in der arbeit begriffen sein, was verbeβert werden. 

Alle und iede so zu diese Reise angenommen werden, die sollen auf 3 jahr 
fest sein, nehmlich 2 jahr Continue im Lande undt das dritte jahr vor die hin 
und herreise gerechnet, solten aber einige, so wohl officir als gemeine Lust 
und Liebe im Lande länger zu verbleiben haben, sich alda zusezen, zu wohnen 
und ein stück Landes anzunehmen, so soll solchem vermöge des Privilegio 
ein stück Landes eingewiesen werden, von dene tage an aber soll seine Gage 
auffhören, so baldt er vom Lande genieβ hat.

Daher dan darauff soll gesehen werden, daβ unter denen Leuten, so sie 
annehmen werden, so viel müglich, männer sein mögen, so weib und Kindt 
haben, damit sie uhrsach haben mögen, sich des Landtbaues zu befleiβigen.

[14.] Wen iemandt es sey officirer oder einer gemeiner Mann, stirbt, so soll 
seine rechnung geschloben werden, damit kein betrug vorgehe, und alb den 
verstorbenen noch was zu kähme, oder an Gage restiren solte, solches richtig 
zu verzeichnen, damit es an seine rechten Erben abgetragen werden könne, 
solte der verstorbene aber an seinen Cammerathen oder einen andern etwas 
vertestiren wollen, so soll es nicht mehr alb seine Kleider und Habende güter 
sein, welches Testament auch zu mehrer begläubigung von zwey ober officir 
soll unterschreiben, den prothocoll einverleibt und mit andern Documenten 
zugleich eingesandt werden.

Die Success wie betreffendt, alb einer von den hohen officirern stirbe, so 
soll des verstorbenen Adjutant seine stelle, welchen er in seinen Leben ihm 
zugeeignet gehabt, im fall er dazu Capabel befunden würde, bis wir ihm 
entweder bestättdigen oder an des verstorbenen stelle einen ordnen, so lange 
vertretten.

Sie sollen sich aller gelegenheit auff Tobago wohl erkundigen, wie ein 
und der ander orth gelegen, was vor Reviren, Eylanden und gebirgte alda 
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verhanden, wie weit sich dieselben ins Landt erstrecken, wie weit ein orth 
von den andern gelegen, was vor früchte, Erz, raritäten und nuzbahrkeiten, 
an einen [14’] ieglichen orthe verhanden, solches alles in einer gewißen 
Carthe und gründlichen beschreibung verfaßen, damit wir von allem sothane 
information erlangen mögen.

Wird sie die Possession genommen, die Fortresse, sich und das Landt zu 
beschuzen, wohl besezt, und in allem hierin gutte ordnung gemacht, so sollen 
sie die Plantagen, Commertien und was zu der Oeconomy gehöret, fleißig 
fortsezen und darin imgleigchen gutte ordnung machen.

Bey solcher obgedachten einrichtung aller nothwendigkeit, so sollen sie 
auch vermöge mitgegebenen Eyden, sich der bürgerschafft treu versichern 
und muß solchen ablegen laßen. Alle und jede einwohnere sollen nach dem 
mitgetheilten Privilegio und frey brieffe, auch so man ihnen künftig ertheilen 
möchte, nach denen darin enthaltenen puncten geschüzet, und daß sie 
solches mercklichen zu genießen haben mögen, dabey erhalten werden, da 
den zu mehrer Sicherheit Ihr. Königl. Mytt. in Engellandt die Garanti auf sich 
genommen. 

Die so Lutherischer, Catholischer und Reformirter Religion zugethan, 
soll zu gelaßen sein, ihren Gottes dienste frey und offentlich zu treiben, auch 
die Jugendt darin zu erziehen, die Sclaven aber, so wir hinein bringen, [15.] 
die sollen zu der Luterischen Religion gehalten werden, diejenigen aber, so 
andere Religion zugethan sein, können imgleichen, iedoch ohne ärgerniß, 
ihre devotion thun und ihre Leibes Erben darin erziehen. 

Vor allen sollen sie dahin bedacht sein, daß diejenige Früchte, so zu unterhalt 
der Guarnison und Esclaven von nöthen, alß Potates, Banandes, Bakoves, 
Pommeranzen, Limonen, Chili, rothe Bohnen etc. gepflanzet, imgleichen 
continue gute neze zu halten, die Fischerey zu befordern, welches den denen 
Leuthen vor den Landtüblichen preiß kann außgetheilet werden. Die wahren, 
so im Lande fallen und zur retur darauff verschifft werden können, alß Indigo, 
Toback, Ingver, Zucker, Baumwolle, allerhandt raer farb, Fustick und Zedern 
Holz, so in großen klifften von 12 auch 18 Schue lang zu bekommen ist, wie 
auch rothe farbe, damit sich die Schwarzen färben, sollen sie mit allem fleiß 
bei ihrer ankunfft was zu samlen stehet, samlen und zur retur herauß senden, 
waß aber einzurichten stehet, mit allem fleiß sehn einzurichten. 
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Das Salz machen sollen sie fleißig ins werck richten undt es folgender gestalt 
anstellen, sie sollen eine grube von 24 oder 30 Schue ins vierkandt, welches 
einwendig mit Eichern brettern außgelegt, machen laßen, oder da es klindt 
[15’] ist, so durffen dazu keine bretter gerbraucht werden, die grube mus frey 
gegen der See drey Schlieβen haben, damit wan die fluthe kombt, daβ selbige 
geöffnet und das Seewaβer ohngefehr zwey finger breit hoch eingelaβen werden 
können. So bald es gegen mittag kombt, und das waβer zu Saltz gediehen ist, 
so sollen sie es auf einen Hauffen führen, es mit Bret bedecken, damit der 
Regen keinen schaden thun könne, und weilen es keine beschwerliche arbeit 
ist, so können sie solches mit den Soldaten verrichten laβen, da man ihnen 
dan ein gewiβes vor die Last geben kann, wenn es angehet, so können der 
gruben ein stück zwölff gemacht werden. Dieses ist dabei in acht zu nehmen, 
daβ solches in dem truckenen Monden geschehen muss.

Sie sollen fleiβige untersuchung thun, ob etwa dieser oder einiger anderen 
benachtbahrten Insulen, darauf keine andere Potentaten und Republiquen 
einige Praetension haben, einig Gold, Silber oder andere Mienen, auch Kupffer 
und Eisen, wie auch Perlen zu finden. So fern sie derer finden möchten, muβ 
solches alsobaldt advisiren, alβ dan wir weiter darin ordiniren und bergleuthe 
dahin senden wollen.

Weil[e]n Ille De Marg[a]retha nicht weit von Tobago liegt, [16.] so 
können sie eine Jagdt4 dahin senden und alda zu sehen laβen, ob sie von dar 
Leute bekommen können, die die Perlen fischen können, den die schwerste 
muscheln, da die grösten Perlen inne sein, liegen tiefer wie die andere; darnach 
müβen sie sich richten, und so baldt sie solche leuthe erhalten, so sollen sie 
das Perlenfischen mit fleiβ befordern, insonderheit des orths zwischen Tobago 
und Ille De Margaretha, iedoch niemanden in seiner Juridiction zu nahe 
kommen, noch turbiren.

Von den Esclaven, so dahin gebracht, sollen zu bebauung Unserer Plantagen, 
so viel man vors rathsambste erachten wird, behalten werden, damit nicht 
allein die geräumte Plantagen bebauet, sondern auch so viel müglich, räumniβ 
gemacht und der busch ausgehauen werden möge. Da sie den solche Plantagen 
in ordentliche theile theilen und dieselben mit gewissen Esclaven nebst einem 
officirer, der die auffsicht auf der arbeit habe, besezen sollen. Die übrigen 
Esclaven aber können den Einwohnern auf Credit zu ein und zwey stücke und 
4 D.h. Jacht bzw. Yacht.
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nicht höher, nach dem es gut befunden wirdt, und wir sich dieselben, so sie 
begehren, in fortstellung ihrer [16’] wirtschaft anlaßen, umb den Preiβ, wie sie 
in Barbados gelten, angerechnet und überlaßen werden.

Die außtheilung des Landts an die Einwohner oder Freyleuthe, so alda sein 
und sich ins künfftige sezen werden, soll einhellig von allen geschehen und 
soll keiner ohn des anderen vorbewust darin was verrichten, damit nichts in 
unordnung komme, sondern außtheilung nach außweisung des gegebenen 
Privilegio geschehen, und ein ieder stück Landes eingeschrieben und die Zeit 
dabey, wen es außgegeben worden, Specificirt werden möge. 

Solches soll auch geschehen in betrachtung der Commertien, auch wie die 
Guarnison füglich und mit nuzen kan dirigiret und unterhalten werden, daβ 
solches alles mit vorwißen eines ieden von diesen dreyen geschehe, sich dabey 
einträchtig erzeigen und in allen unser bestes observiren.

In wehrender Zeit ihrer Commando, sollen sie sowohl mit der Bürgerschaft, 
Soldateska, Fremden und andern Einwohnern friedsahm und Eintraechtig, 
so viel müglich ist, leben und compartiren, damit durch uneinigkeit und 
Zwiespalt kein unheil den Leuten unter den Halß gezogen werde, und unß 
[kein] schaden, wie vor dem geschehen, geschehen möge. 

[17.] Auff der reise sollen sie unter keine frembde Forten sezen, und 
niemanden Zuwieder thuen, sondern da es hoch nötig thäte, daβ sie ein Landt 
ansuchen müßen, solches außerhalb ihrer Fortressen verrichten. Daß sie aber 
in ermangelung frisch waßer kein Landt ansuchen dürffen, so sollen sie, wie 
ihren angewiesen worden, auß Salzwaßer Süßwaßer machen und solches zu 
Eßen und zu trincken gebrauchen.

Sie sollen sich bemühen mit alle benachtbahrte Könige, imgleichen 
mit den wilden der örther, soviel müglich, in gutte freundtschafft zu leben, 
solten die wilden sich nicht dazu verstehen wollen, so muβ ihnen auff was 
arth es sey oder geschehen kan, durch gegenwehr alles feindliches beginnen 
wiederstanden werden.

Den Portugiesen sollen sie nicht trauen noch unter ihre Forte kommen, 
vielweniger in der Holländer Hafen, damit unβ desfalls keine ungelegenheit 
zugefuget werden; in Engelschen Hafen können sie wohl gehen, auch daselbst 
handeln.

Keine melioration vor Kost, und wie es sonsten nahmen haben mag, 
muβ nicht das geringste berechnet werden, den niemanden deswegen einige 
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praetension gestanden wirdt, [17’] sondern ein ieder soll daβ seinige richtig 
auβnehmen, und was nötig möchte zu bauen vorfallen, daβ sollen unsere 
Soldaten, so Handtwercker sein, verrichten, da ihnen dan davor auβ unser 
Magasin was gegeben werden kan.

Vor Tractament an frembden und einwohnern oder wie sie nahmen 
haben mögen, wollen nicht mehr als jährlich ein vaβ brandtwein gut thun 
und berechnet wiβen. Alles was zu Unsern fernern nutzen und aufnehmen 
des Landes gereichen könte, solches sollen sie nach höchsten vermögen 
untersuchen, und mit Fleiβ werckstellig machen. Keine frembde Schiffe, bis 
das Landt in völligen Esse ist, sollen zu handeln alda verstattet werden, sondern 
wir wollen ihnen alle nothdurfft beyschaffen und dagegen die Landtwahren 
wieder annehmen. 

Es sey auch wer er wolle, soll ohn Unsern willen undt vorbewust keinen 
verschuβ thun, wie weniger einen wechsel an unβ ziehen, da wir niemanden 
keinen verschuβ gestehen noch erstatten, viel weniger einen Wexsell zahlen 
lassen wollen.

Alβ folget, soll ein iedweder Kost und Gage zu genieβen haben. 
[18.] Nehmlichen monatliche Gage: 
Ltn. Banet 45 Guld. hollendisch + 10 Guld. holl. 
Fenrich 36 Guld. hollendisch + 8 Guld. holl. 
Balbier 25 Guld. hollendisch + 6 Guld. holl.
Constabel 25 Guld. hollendisch + 6 Guld. holl.
Schersant  18 Guld. hollendisch + 3 Guld. holl.
Corporal 12 Guld. hollendisch + 2 Guld. holl.
Gefreiter 10 Guld. hollendisch + 2 Guld. holl.
Tambor 10 Guld. hollendisch + 2 Guld. holl.
Profos 10 Guld. hollendisch + 2 Guld. holl.
Soldat 7½ Guld. hollendisch + 2 Guld. holl.
Taxa, wie die Victualien aus der Magazin auf Kostgeld sollen ausgegeben 

werden: 
1 tt gesalzen Fleisch – 6 Stüwer,
1 tt Speck – 8. 
1 tt Rodtscher5 – 6. 

5 D.h. Stockfisch.
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1 tt Butter – 12. 
1 tt Weisbrodt – 4. 
1 tt Blumenbrodt – 6. 
1 Kanne Öel – 28. 
1 Kanne Weinessig – 10. 
1 tt Brodt – 2. 
1 Kanne Brandtwein – 32. 
1 Kanne Grütz – 6. 
1 Kanne Bohnen od[er] Erbsen – 4. 
1 Kanne Madeira Wein – 32. 
1 Kanne Petersienen6 – 20. 
[18’] [Unlesbarer Absatz] 
Zu mehrer uhrkundt deβen haben wir dieses Eigenhändig unterschrieben 

und mit Unsern Fürstl[ichen] Insiegell bekräfftigen laβen. Datum Mytau7, 
d[en] 1. November A[nn]o 1670.

[Mit andere Tinte]  

Copej 
der order so Major 
Johan De Lech   [Siegel ist niedergefallen]
mit gehabt.8 

 Christoph Calau, 
 fürstl. Buchhalter.  

Aus: Historisches Staatsarchiv Lettlands, Bestand 554, Findbuch 1, Akte 
2612, Bl. 12-18.

6  D.h. Petersimen oder Spanischer Wein (Malaga).
7  D.h. Mitau (lettisch Jelgava).
8  Johan de Lech und Robert Bennet sind am 27. Dezember 1670 von Windau (lett. Ventspils) mit 

dem Schiff “Möwe” anfänglich nach Newcastle un von dar nach Tobago gegangen. Leider scheiterte 
die Expedition, weil das Schiff bei Insel Grenada von Franzosen weggenommen worden.
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Tulkojums no vācu valodas

Kurzemes un Zemgales hercoga Jēkaba rīkojums jeb instrukcija 
ekspedīcijas vadītājiem uz Tobago salu

Jelgavā 1670. gada 1. novembrī

No Dieva žēlastības mēs, Jēkabs, Kurzemes un Zemgales hercogs Livonijā, 
apliecinām ar šo, ka mēs cildenos mūsu mīļos uzticīgos Johanu Delehu, majoru, 
un Robertu Benetu, leitnantu, nosūtām uz mūsu Tobago salu, pavēlot, ka, ja 
viņi tur sev priekšā atradīs rotmistru Nagelu, tad viņiem jāapmetas Nagela 
ierīkotajā apmetnē, bet, ja Nagelu nesatiks, tad jāizvēlas kāda piemērota 
vieta cietoksnī, kur pirms tam dzīvojuši mūsu ļaudis, un jārīkojas atbilstoši 
sekojošajam. Mēs ieceļam viņus abus par mūsu pilnvarotajiem politikas, 
jūras, komercijas, plantāciju un ekonomikas lietās Tobago, lai visā tiktu 
ievērotas mūsu intereses. Abām augšminētajām personām ar lielu centību 
jāievēro kopīgi un vienprātīgi viss, kas varētu nest labumu mums un zemes 
uzplaukumam, un tā jāpārvalda zeme, lai abi kopā un katrs atsevišķi varētu 
atbildēt Dieva un mūsu priekšā saskaņā ar mums doto uzticības zvērestu, pēc 
iespējas pilnīgāk izpildot mūsu pavēles, instrukcijas un norādījumus – gan 
tos, kurus mēs tagad dodam līdzi, gan nākotnē izsniegtos. [12. lp. o. p.] Mēs 
piešķiram viņiem jurisdikcijas tiesības pār jebkuru personu civillietās, bet, ja 
notiks kriminālpārkāpums, tad apsūdzētais līdz ar lietas protokolu jānosūta 
šurp ar pirmo kuģi kapteiņa uzraudzībā. 

Katram no šiem trijiem1 jāpieņem sev palīgs jeb adjutants, kas jāizvēlas no 
piemērotu personu vidus, un, tā kā viņi arī būs atbildīgi mūsu priekšā, tad 
nomaiņas gadījumā viņiem jāpārzina arī priekšgājēja padarītais. Adjutantiem 
čakli jāpilda savu principālu rīkojumi, tieši neiejaucoties to amata pienākumos, 
kamēr vien principāli ir veseli un atrodas uz vietas. Taču, ja kāds no 
principāliem būs saslimis vai prombūtnē, vai pretēji cerētajam nepietiekami 
apzinīgs, tad adjutantam kā viņa pēctecim jādarbojas pēc iespējas centīgi 
un jāpiedalās tiesas sēdēs, apspriedēs, lēmumu pieņemšanā un izpildē kopā 
ar citiem principāliem. Ar vislielāko centību jāveicina tirdzniecība, kā arī 

1  Acīmredzot šeit hercogs J. Deleham un R. Benetam pieskaita arī J. Nagelu. Instrukcijā šajā ziņā 
nav konsekvences – brīžiem runa ir par diviem, brīžiem par trim augstākajiem virsniekiem jeb 
pavēlniekiem (principāliem).
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zemkopība, lai pēc iespējas ātrāk varētu ierīkot cukura un tabakas plantācijas, 
kā arī laukus, kur audzēt to, kas vajadzīgs mūsu ļaužu uzturam. Šiem trim 
principāliem jāsanāk kopā reizi nedēļā vai, ja nepieciešams, biežāk, lai izsvērtu 
aktuālos pārvaldes jautājumus, jāpārspriež, vai iepriekšējā nedēļā nolemtais 
[13. lp.] ir pienācīgi izpildīts, un jāizrīko, lai nekas nepaliktu nepadarīts. Ar 
labu uzraudzību jācenšas novērst visas kļūdas, bet ikdienas notikumi jāfiksē 
dienasgrāmatā, kuru kolektīvi jālasa katra mēneša sākumā, lai secinātu, kas 
paveikts, un apsvērtu, kā var paveikt atlikušos plānotos darbus. 

Karavīri ir jāpārvalda tā, lai viņus neizmantotu vairāk nekā pienākas, lai ar 
nepārdomātiem rīkojumiem viņus pārāk nenogurdinātu vai nepamudinātu uz 
sacelšanos, kas varētu novest pie viena vai otra karavīra nāves, tajā pašā laikā 
čakli jāorganizē sardzes, visām lietām jāpieiet ar lielu apdomību un uzmanību 
un visiem spēkiem jāveicina zemes labklājība. 

Norādījumi par katras rotas sastāvu un apgādi, tāpat par to, kas ikkatram 
jāsaņem, dodoties uz kuģi, ir apkopoti atsevišķā aprakstā.2

Algu un iknedēļas uzturnaudu gan militārpersonām, gan arī pārējiem mēs 
vēlamies likt piešķirt saskaņā ar beigās pievienotu sarakstu, pēc kura viņiem 
no mūsu noliktavas katru nedēļu jāsaņem pārtika, pārrēķinot izsniegtā vērtību 
naudā pēc noteiktām cenām, tāpat arī citas preces, kas jāizmanto savām 
vajadzībām, nevis jāpārdod kādam citam.

[13. lp. o. p.] Ja kāds savu iknedēļas porciju nevar saņemt vai izmantot 
pilnībā, tad, lai kurš tas arī būtu, pēc atgriešanās [Eiropā] viņam nav nekādu 
tiesību pieprasīt atlikumu vai pretendēt uz neizlietoto.

Drēbniekus, kalējus, atslēdzniekus un citus amatniekus, kas būtu 
nepieciešami uz vietas, ir jācenšas sameklēt karavīru vidū un, kad viņi tiek 
nodarbināti savā amatā, tiem piešķirt ko vairāk par parasto iknedēļas devu. 
Ar visiem, ko pieņem šim ceļojumam, jābūt līgumam uz trim gadiem, rēķinot 
divus gadus uz cietzemes, bet trešo gadu turp un atpakaļ ceļam, bet, ja kādam 
no virsniekiem vai ierindniekiem būs vēlme tur palikt ilgāk, apmesties uz 
dzīvi un iekopt zemi, tad viņam saskaņā ar privilēģiju ir jāierāda zemes gabals, 
taču jāpārstāj maksāt alga, tiklīdz viņš sāks gūt ienākumus no zemes. Tāpēc 
jāmēģina pēc iespējas vairāk savervēt tādus ļaudis, kam ir sieva un bērni, lai 
viņiem būtu iemesls cītīgi nodarboties ar zemkopību. 

2 Šis dokuments diemžēl nav atrasts.
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[14. lp.] Ja kāds virsnieks vai ierindnieks nomirs, tad viņa rēķini ir 
jānoslēdz, lai nerastos iespējas blēdībām, un, ja mirušajam vēl kas pienāksies 
vai būs algas atlikuma parāds, tad tas viss ir precīzi jāuzskaita, lai pēc tam 
varētu norēķināties ar mantiniekiem. Savukārt, ja mirušais saviem biedriem 
vai kādam citam grib novēlēt kaut ko testamentā, tad tas drīkst būt nekas 
vairāk kā paša apģērbs un personiskās lietas, bet testametu lielākai drošībai 
jāparaksta diviem augstākiem virsniekiem, jāpievieno protokolam un jāiesūta 
kopā ar citiem dokumentiem. 

Ja kāds no augstākajiem virsniekiem nomirs, tad mirušā adjutantam, 
gadījumā, ja viņu atzīs par spējīgu, jāieņem mirušā virsnieka vieta tik ilgi, 
kamēr viņu vai nu apstiprinās amatā, vai arī iecels kādu citu vietā. 

Principāliem pēc iespējas jāiepazīstas ar Tobago salu, jāizpēta, kas atrodas 
tajā vai citā vietā, kādas upes, salas un kalni tur atrodas, cik tālu tie iesniedzas 
iekšzemē un kādā attālumā atrodas viens no otra, kādi augļi, rūda, retas un 
derīgas lietas [14. lp. o. p.] tur atrodamas. Tas viss jāiezīmē kartē un jāsastāda 
sīks apraksts, lai mēs par visu varētu iegūt attiecīgu informāciju. 

 Pēc tam kad viņi būs ieņēmuši salu, sevis un zemes aizsardzībai ierīkotos 
cietokšņus labi apgādājuši un visā ieviesuši kārtību, viņiem čakli jārūpējas par 
plantāciju, tirdzniecības un visa, kas piederīgs ekonomikai, tālāku attīstību un 
šajā jomā tāpat jāievieš laba kārtība. 

Ierīkojot visu augšminēto, viņiem jāliek pilsoņiem apliecināt sava uzticība 
un nodot zvērestu saskaņā ar klātpievienoto zvēresta formulu.3 Visiem 
iedzīvotājiem ir jāļauj baudīt tiem dotās privilēģijas un brīvības, ieskaitot tās, 
kuras tiks piešķirtas nākotnē, lai viņi tās varētu izmantot pilnā mērā, jo sevišķi 
tādēļ, ka to drošību no savas puses garantē Viņa Majestāte Anglijas karalis.

Tiem, kuri pieder luterāņu, katoļu un reformātu ticībai, ir jāļauj publiski un 
brīvi rīkot savi dievkalpojumi un audzināt savā reliģijā jaunatni, bet vergus, 
kurus mēs tur ievedīsim, [15. lp.] ir jātur luterāņu ticībā, taču tiem, kuri jau 
pievērsti citai reliģijai, jāļauj to netraucēti piekopt un audzināt tajā savus 
bērnus. 

Viņiem jāraugās, lai vispirms tiktu stādīti tie augļi, kas nepieciešami 
garnizona un vergu uzturam, kā kartupeļi, banāni, apelsīni, citroni, čili, sarkanās 

3 Zvēresta teksts arhīva lietā nav atrodams.
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pupas u.tml., tāpat jātur kārtībā tīkli, veicinot zvejošanu, kuras tiesības varētu 
piešķirt iedzīvotājiem par parasto samaksu. Preces, kuras iegūst salā un kuras 
varētu vest līdzi atceļā, kā indigo, tabaku, ingveru, cukuru, kokvilnu, dažādas 
retas krāsvielas, fustiku4 un ciedru koku, kas jāsagatavo lielos 12 līdz 18 pēdu 
garos klučos, kā arī sarkano krāsu, ar ko krāsojas melnie5, jau no pirmajām 
dienām centīgi jāuzkrāj, vācot kopā to, ko iespējams ievākt, un organizējot 
attiecīgu ieguvi tam, ko nevar vienkārši savākt. Sāls ieguve tiem jāierīko 
sekojošā veidā, jāpavēl krastā izrakt bedri 24 vai 30 pēdu platībā, ko jāizklāj ar 
ozolkoka dēļiem, bet, ja pamats ir klinšains, [15. lp. o. p.], dēļus var nelikt. Pret 
jūru jāierīko trīs slūžas, lai paisuma laikā, kad tās atvērtas, bedrē ienāktu ūdens 
apmēram divu pirkstu augstumā. Pēcpusdienā, kad ūdens iztvaikojis, atstājot 
sāli, uzkrāto jāsaved kaudzē un jāpiesedz ar dēļiem, lai pasargātu no lietus, 
un, tā kā tas nav nekāds smagais darbs, to var veikt karavīri, kam var maksāt 
zināmu summu par katru sāls lastu. Ja iespējams, tad būtu jāierīko kādas 
divpadsmit sāls bedres. Taču jāņem vērā, ka tam jānotiek sausajā gadalaikā.

Tāpat centīgi jāievāc ziņas par to, vai šajā vai arī kādā citā kaimiņos esošā 
salā, uz kuru nepretendē neviena cita vara, ir atrodams zelts, sudrabs vai citi 
izrakteņi, tāpat varš un dzelzs, kā arī pērles. Atrodot šādus izrakteņus, uzreiz 
par to jāziņo, lai mēs varētu dot attiecīgu rīkojumu un nosūtīt turp kalnračus.

Tā kā Margaritas sala atrodas netālu no Tobago, [16. lp.] tad principāliem 
jānosūta turp jahta ar uzdevumu izlūkot, vai salā nevar salīgt prasmīgus pērļu 
zvejniekus, jo smagākās gliemežnīcas, kurās ir lielākās pērles, atrodamas 
dziļāk nekā citas. Tiklīdz dabūs šādus ļaudis, tad jāliek čakli nodarboties ar 
pērļu zvejošanu, sevišķi jūras daļā starp Tobago un Margaritas salu, taču tā, lai 
nepārkāptu neviena cita jurisdikciju un nevienam netraucētu.

No vergiem, kuri turp tiks nogādāti, jāpatur tik daudz, cik nepieciešams 
mūsu plantāciju apstrādei, tā lai ne vien attīrītās plantācijas tiktu apstrādātas, 
bet arī pēc iespējas tiktu izcirsts mežs un attīrītas jaunas platības. Plantācijas 
jāsadala kārtīgos gabalos, un katrs jāapstrādā ar zināmu skaitu vergu viena 
virsnieka uzraudzībā. Pārējos vergus drīkst piešķirt iedzīvotājiem uz kredīta 
vienu vai divus, bet ne vairāk, pēc tam, kad tas tiek atzīts par labu un mēs to, ko 

4 Koku suga Maclura tinctori, kas aug Karību jūras salās.
5 Ar vārdu “melnie” domāti Karību salu iedzimtie jeb indiāņi. Cits nosaukums, kas lietots dokumentā, 

ir Wilden jeb mežoņi, taču šeit tam nav nievājošas nozīmes, bet tikai iezemiešu apzīmējums.
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viņi6 pieprasa, tiem saimniecības [16. lp.] attīstīšanai pieļaujam, cenu rēķinot 
ne augstāk par to, kāda ir pieņemta Barbadosā.

Zemes sadalei iedzīvotājiem jeb brīvajiem cilvēkiem, kuri tur jau apmetušies 
un apmetīsies nākotnē, jānotiek pēc kopīgas vienprātības principa, un neviens 
nedrīkst neko pasākt bez citu ziņas, lai neizceltos nekārtības, bet ierādīšanai 
jānotiek saskaņā ar izsniegto privilēģiju, un katrs zemes gabals jāreģistrē, 
pierakstot arī laiku, kad tas izdarīts.

Tāpat arī attiecībā uz komerciju, kā arī uz garnizona efektīvu pārvaldi un 
uzturēšanu, visam jānotiek vienprātīgi un ar ikkatra no šiem trijiem ziņu, 
rīkojoties saskanīgi un ievērojot mūsu intereses.

Savas pārvaldes laikā principāliem jāsadzīvo ar pilsoņiem, karavīriem, 
svešiniekiem un citiem iedzīvotājiem pēc iespējas mierīgi un saticīgi, lai 
nevienprātības un šķelšanās dēļ cilvēku starpā nerastos konflikti un mums 
tādēļ netiktu nodarīts kaitējums, kā tas bija noticis iepriekš.

[17. lp.] Ceļojuma laikā viņi nedrīkst piestāt pie svešiem cietokšņiem un 
nedrīkst rīkoties nevienam pretim, bet gadījumā, ja būs spiesti apmeklēt 
sauszemi, tas jādara, izvairoties no šiem cietokšņiem. Bet, ja uz kuģa būs 
svaiga ūdens trūkums un zemi nevarēs atrast, tad viņiem, kā tas bija norādīts,7 
saldūdens ēdieniem un dzeršanai jāiegūst no sālsūdens.

Viņiem jācenšas pēc iespējas draudzīgi sadzīvot ar visiem kaimiņu karaļiem, 
kā arī vietējiem mežoņiem, bet, ja iezemieši to negribēs, tad visiem spēkiem un 
veidiem izrādīt viņiem pretestību, lai atvairītu jebkuru naidīguma izpausmi.

Portugāļiem viņi nedrīkst nedz uzticēties, nedz ieiet viņu cietokšņos, tāpat 
arī holandiešu ostās, lai tādējādi mums nerastos nekādas problēmas. Savukārt 
angļu ostās viņiem ir ļauts brīvi iebraukt, gan arī tur tirgoties.

Nav pieļaujama nekāda apgādes uzlabošana uztura vai kā cita ziņā 
salīdzinājumā ar noteikto, lai nevienam tādēļ nerastos nekādas pretenzijas,  
[17. lp. o. p.] bet katram kārtīgi jāsaņem sev pienākošais, un, ja būs nepieciešams 
kaut ko būvēt, tas jādara mūsu karavīriem, kuri ir amatnieki, par to tad viņiem 
var izsniegt kaut ko papildus no mūsu noliktavas.

Svešinieku, vietējo iedzīvotāju un jebkādu citu personu cienāšanai mēs 
atvēlam un kompensēsim ne vairāk par vienu mucu degvīna gadā. Jāizpēta 
viss, kas varētu nest labumu mums un zemes tālākam uzplaukumam, un ar 
6 T.i., iedzīvotāji jeb kolonisti.
7 Dokumentos nav atrodamas nekādas norādes vai receptes jūras ūdens atsāļošanai.
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vislielāko centību jārealizē. Pirms kolonija nav pilnībā ierīkota, ir jāaizliedz 
tirgošanās ar svešiem kuģiem, jo mēs vēlamies viņiem visu nepieciešamo 
nodrošināt un pretī saņemt vietējās preces.

Bez mūsu ziņas un gribas nav pieļaujams nevienai personai izsniegt avansu, 
vēl jo mazāk mūsu vārdā izrakstīt vekseli, jo mēs nevēlamies nedz atzīt un 
atļaut kādus avansus, nedz apmaksāt vekseļus.

Katram jāsaņem uzturā un algā kā uzskaitīts:
[18. lp.] Alga mēnesī:
Leitnants Banets – 45 holandiešu guldeņi + 10 holandiešu guld.8

Fēnrihs – 36 holandiešu guldeņi + 8 hol. guld.
Bārddzinis – 25 holandiešu guldeņi + 6 hol. guld.
Lielgabalnieks – 25 holandiešu guldeņi + 6 hol. guld.
Seržants – 18 holandiešu guldeņi + 3 hol. guld.
Kaprālis – 12 holandiešu guldeņi + 2 hol. guld.
Jefreitors – 10 holandiešu guldeņi + 2 hol. guld.
Bundzinieks – 10 holandiešu guldeņi + 2 hol. guld.
Profoss – 10 holandiešu guldeņi + 2 hol. guld.
Kareivis – 7½ holandiešu guldeņi + 2 hol. guld.

Takse, pēc kuras jārēķina produktu vērtība, izsniedzot tos no noliktavas 
pret uzturnaudu:

1 mārciņa9 sālītas gaļas – 6 stīveri.
1 mārciņa speķa – 8. 
1 mārciņa žāvētu zivju – 6. 
1 mārciņa sviesta – 12. 
1 mārciņa baltmaizes – 4. 
1 mārciņa sausmaizes – 6 
1 kanna10 eļļas – 28. 
1 kanna vīnetiķa – 10.
1 mārciņa maizes – 2. 
1 kanna degvīna – 32. 

8 Holandiešu guldeņus kala no zemas raudzes sudraba. Vienā holandiešu guldenī skaitīja 20 stīveru. 
Holandiešu monētas bija izplatīts maksāšanas veids aizjūras kolonijās.

9 1 mārciņa – ap 420 gramu.
10 1 kanna = 2 stopi – ap 2,6 litri.
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1 kanna putraimu – 6.
1 kanna pupu vai zirņu – 4. 
1 kanna Madeiras vīna – 32. 
1 kanna Malagas vīna – 20.
 
[18. lp. o. p.] [Rindkopa ar izsniedzamo audumu uzskaitījumu nav salasāma]

Lielākai likumībai esam šo dokumentu pašrocīgi parakstījuši un ar mūsu 
valsts zīmogu likuši apstiprināt. Datēts Jelgavā 1670. gada 1. novembrī.

[Apakšā citā rokrakstā un ar citu tinti pierakstīts:] 

Rīkojuma kopija,     [zīmogs nobiris] 
kas bija izsniegta līdzi majoram 
Johanam Deleham.
 Kristofs Kalaus, 
 hercoga grāmatvedis. 

Avots: LVVA, 554. f., 1. apr., 2621. l., 12.–18. lp. 
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Mārīte Jakovļeva

NEW SOURCE OF RESEARCH OF COLONIAL POLICY 
OF DUCHY OF COURLAND: ORDER OF DUKE JACOB 

TO TOBAGO, 1670

Colonial achievements of the Dukes of Courland (Latvian Kurzeme) are 
one of the most attractive parts of the history of Latvia that is a popular topic 
of many works. However, the topic still includes a lot of unknown. Therefore, 
every newly found historical source is valuable. The document published herein 
is an order or instruction issued by the Duke Jacob Kettler (1610–1681, ruled 
from 1642) addressed to two officers who were sent to Tobago in the end of 
1670. Major Johann de Lech, born in Courland, and Lieutenant Robert Bennet 
(or Banet) of Scottish origin were instructed to restore the colony of Kurzeme 
in Tobago. The colony established in 1654 was transferred to the Dutch by 
its inhabitants after news got to the island in 1659 that Swedes had occupied 
the Duchy of Kurzeme and the Duke Jacob had been taken prisoner. After 
return of the Duke Jacob, he started to restore the colonies immediately. After 
a contract was signed on 17 (27) November 1664 with the King of England, 
Charles II, the Duke Jacob formally had ensured his rights to Tobago, however, 
in reality, restoration of colony did not succeed, as the expeditions sent by the 
Duke did not reach their destination. The trip of the ship Möwe (Gull) led by 
the Captain Asmus Möller by which De Lech and Bennet travelled was not 
successful. Near the island of Grenada, the ship was confiscated by the French 
and the crew with majority of the recruited soldiers and colonists returned to 
Europe. Natives of Courlanders strengthened their positions in Tobago again 
only in the end of the 1670s. 

In his order dated 1 November 1670 the Duke Jacob instructed Johann 
de Lech and Robert Bennet to manage Tobago jointly and develop trade and 
plantations as much as possible. Soldiers were to serve for three years, one 
year was included to make the round trip and two years had to be spent on the 
spot. Moreover, De Lech and Bennet had to survey the island and prepare a 
detailed report. The Duke Jacob allowed freedom of religion which included 
Lutheran, Catholic, and Calvinist services. Slaves that the Duke planned to 
take to the island had to be converted to Lutheranism unless they were already 
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members of other Christian church. The Duke ordered to live in peace with 
the locals and use weapons only in defence. The Duke hoped to obtain tobacco, 
ginger, sugar, cotton, cedar wood, and pearls, as well as salt on the island. It is 
important to note that the Duke forbade the ship to visit the ports controlled 
by the Portuguese and Dutch, but he trusted English completely. 

The published order or instruction shows the knowledge of the Duke of 
the Caribbean Sea region, as well as reveals certain personal traits of Jacob, 
showing his persistence and efforts to take part in the colonial system of the 
time and to enjoy the benefits it presented. At the same time, the document 
demonstrates certain naivety of the Duke in regard to assessment of the 
situation, absolute tolerance in regard to religion, and peaceable disposition 
in achieving his goals. In this regard, the colonial policy of the Duke Jacob, 
and his successor, the Duke Frederick Casimir Kettler (1650–1698, ruled from 
1682), differed greatly from the policy implemented by the super powers, 
especially Spain, that used violence against the population of the New World.  

Iesniegts 2018. gada 1. aprīlī


