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woord vooraF

in 1720 werd de commercie compagnie van Middelburg opgericht, 
een handelsorganisatie die tot 1889 in stand bleef. in tegenstelling 
tot veel andere Zeeuwse archieven, die tijdens de brand van mei 
1940 verloren gingen, is de bedrijfsadministratie van deze Zeeuwse 
handelsmaatschappij bijna volledig bewaard gebleven. na de twee-
de wereldoorlog nam w.s. unger, rijksarchivaris van Zeeland, de 
inventarisatie en beschrijving van dit archief ter hand. in 1951 ver-
scheen zijn publicatie: Het Archief der Middelburgsche Commercie Com-
pagnie (’s-gravenhage 1951). Met deze titel week unger af van de 
officiële naam van de archiefvormer en zette onbedoeld een trend. 
in daaropvolgende publicaties werd de nieuwe naam overgenomen 
en raakte het archief bekend onder de initialen Mcc. om verwar-
ring te voorkomen, zal ik daar niet van afwijken.

unger onderkende als een van de eersten het internationale 
belang van dit archief. vooral als bron voor wetenschappelijk on-
derzoek naar de slavenhandel. in 1956 schreef hij in het Economisch 
Historisch Jaarboek: ‘het archief van de Middelburgsche commercie 
compagnie, vrij volledig bewaard, bevat over de negerhandel een 
materiaal, enig in ons land en zeldzaam in de wereld’. in navolging 
van unger hebben wetenschappers en studenten uit binnen- en bui-
tenland de afgelopen decennia de slaven- of driehoekshandel van 
de Mcc bestudeerd. door het unieke karakter van dit archief kreeg 
het in 2011 zelfs een plaats in het Memory of the World Register van de 
unesco.

door de stroom van publicaties is de indruk ontstaan dat de Mcc 
uitsluitend als slavencompagnie actief was. een begrijpelijke, maar 
onterechte kwalificatie. naast slavenhandel bedreef de compagnie 
walvis- en kaapvaart en reedde zij schepen uit voor de europese han-
del en het bilaterale scheepvaartverkeer op west-afrika en west-in-
dië. de Mcc heeft zelfs een kostbare Zuidzee-expeditie uitgerust die 
de handelsmaatschappij op de rand van faillissement bracht. daar-
over handelt dit boek.

bij de oprichting van de Mcc kregen de directeuren de opdracht 
mee om de vervallen handel en scheepvaart van Middelburg nieuw 
leven in te blazen. dat bleek geen eenvoudige opgave. door de oc-
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trooien van de verenigde oost-indische en de west-indische com-
pagnie was een groot deel van de overzeese handelsgebieden een 
mare clausum voor kooplieden uit de republiek. bovendien was de 
europese vaart en de handel op suriname nauwelijks winstgevend. 
alleen de verboden en risicovolle handel op de spaanse koloniën 
bood enig perspectief. Kort na de oprichting van de Mcc werd de 
directie tweemaal voor een reis naar de ‘Zuijdzee’ of stille oceaan 
benaderd. in beide gevallen toonde zij toen geen interesse. in de 
daaropvolgende twee jaar kreeg het idee van de Zuidzeehandel toch 
vaste voet aan de grond, maar van een uitreding naar de westkust 
van Zuid-amerika zagen de directeuren op het laatste moment af. 
de reden hiervoor was een vergevorderd amsterdams plan voor een 
Zuidzee-expeditie, waarover tot nu toe weinig bekend was. in na-
volging van de amsterdammers rustten de directeuren twee grote, 
zwaarbewapende fregatten uit. dat waren de Don Carlos en Don Louis. 
een derde vaartuig, de Patache el Mercurio dat als bevoorradingsschip 
diende, voegden zij daar later aan toe. in augustus 1724 gingen de 
drie Middelburgse schepen onder zeil, maar alleen de Don Louis wist 
uiteindelijk de stille Zuidzee te bereiken.

van deze rampzalige expeditie, waarvan de meeste zeelieden de 
reis niet konden navertellen, zijn twee journalen bewaard gebleven. 
beide documenten worden door het Zeeuws archief in Middelburg 
beheerd. voor deze publicatie is voor het reisverslag van hubregt 
Kempe gekozen, die als derdewaak op de Don Louis was gemonsterd. 
Zijn verslag bevat niet alleen veel informatie over de reis naar Zuid-
amerika en de problemen en ontberingen die zich onderweg heb-
ben voorgedaan. ook geeft het document een goed beeld van het 
langdurige, noodgedwongen verblijf in ‘baai de blijde hoop’ aan 
de zuidkust van chili en lopen zijn aantekeningen door nadat hun 
schip door de spanjaarden veroverd was. uiteindelijk wist hij na al-
lerlei omzwervingen in 1727 in Zeeland aan te komen.

de mislukte handelsreis van de Don Louis kan als een cesuur van 
de nederlandse exploraties van het Zuidzee gebied in de vroegmo-
derne tijd worden beschouwd. pas in de negentiende eeuw, bijna 
honderd jaar na de tocht van Don Louis, zou een nederlands schip 
Kaap hoorn weer ronden.

in de inleiding op het verslag van Kempe en de brieven en ver-
klaringen van zeelieden die in de bijlagen zijn opgenomen, wordt 
ingegaan op de europese ontwikkelingen in de stille Zuidzee en 
de nederlandse rol daarbij. vervolgens komt de oprichting van de 
Mcc aan bod, haar moeilijke start en de plannen, voorbereiding en 
uitvoering van de handelsreis naar de westkust van Zuid-amerika. 
een belangrijke archiefvondst met betrekking tot deze handelsplan-
nen was het door abdias hattinga ingediende projectvoorstel voor 
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de verovering van ‘groote vruchtbaere en seer rijcke landen voor 
een compagnie van commercie’. tot op heden was daar niets over 
bekend, behalve een korte aantekening in het notulenboek van de 
Mcc dat hij tijdens een directievergadering in april 1721 een uit-
voerige toelichting had gegeven op zijn Zuidzeeproject. het betref-
fende document trof ik aan in een Zeeuws familiearchief, verscholen 
tussen de stukken van willem van citters, de directievoorzitter van 
de Mcc. waarom dit stuk niet in de bedrijfsadministratie van de 
compagnie is opgenomen, is niet bekend. vermoedelijk omdat hat-
tinga zijn voorstel met het dringende verzoek om discretie afsloot en 
de directie zelfs verzocht om zijn plan ‘op een vremde naem’ uit te 
voeren.

verder zal in de inleiding aandacht worden besteed aan de vrijwel 
onbekende, parallelle amsterdamse Zuidzee-expeditie, die een be-
langrijke, haast initiërende rol heeft gespeeld bij de uiteindelijke uit-
voering van de Middelburgse plannen. ook zal worden stilgestaan 
bij de uitrusting van de fregatten, de selectie van de gezagvoerders 
en de monstering van de schepelingen. in de verantwoording wordt 
de keuze voor het door Kempe geschreven verslag nader uiteenge-
zet. daarna volgt een overzicht van de belangrijkste publicaties over 
dit onderwerp en wordt de methode van transcriptie beschreven.

de onderhavige bronnenpublicatie is niet alleen het resultaat van 
individueel archief- en literatuuronderzoek, maar is tevens het pro-
duct van samenwerking met deskundigen en instanties. graag wil 
ik de medewerkers van het Zeeuws archief en het stadsarchief in 
amsterdam bedanken voor hun hulp bij het bronnenonderzoek en 
de medewerkers van uitgeversmaatschappij walburg pers voor de 
uiteindelijke totstandkoming van dit boek. henk weijts ben ik zeer 
erkentelijk voor het beschikbaar stellen van zijn niet-gepubliceerde 
doctoraalscriptie. speciale dank gaat uit naar Manjusha Kuruppath, 
die de engelse samenvatting heeft gecorrigeerd. veel dank ben ik 
ook verschuldigd aan henk den heijer, Michael limberger en roelof 
van gelder, die als leden van de commissie van toezicht het boek 
in manuscriptvorm uitvoerig hebben becommentarieerd. daarbij 
dank ik roelof van gelder in het bijzonder voor zijn rol als ‘sparring- 
partner’ bij de vraag naar de betekenis van de nederlandse reisiniti-
atieven naar de stille Zuidzee in de vroegmoderne geschiedenis en 
voor de informatie, afkomstig uit zijn jarenlange onderzoek naar het 
leven van Jacob roggeveen, die hij met mij deelde.

ruud paesie,
Middelburg, mei 2012
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inleiding

Stille Zuidzee

op wereldkaarten van omstreeks 1480 staat amerika nog niet af-
gebeeld, is het zuidelijk deel van afrika nog onbekend en is azië 
slechts gedeeltelijk weergegeven.1 dat zou spoedig veranderen. nog 
geen honderd jaar later waren grote delen van de wereld verkend 
en vertoonden de kaarten al een opmerkelijk goed geografisch we-
reldbeeld.

in 1488 rondde de portugese zeevaarder bartolomeus dias als 
eerste europeaan de zuidpunt van afrika. tien jaar later zeilde zijn 
landgenoot vasco da gama via Kaap de goede hoop naar azië en 
bereikte de kust van india. christoffel columbus zocht een westelijke 
route naar de oost en stak voor de koning van spanje de atlantische 
oceaan over. toen hij in 1492 op land stuitte, meende hij dat hij  
in azië was aangeland. dat bleek een misrekening, want hij had  
amerika ontdekt. bij het daaropvolgende verdrag van tordesillas 
(1494) verdeelde paus alexander vi de wereld tussen spanje en por-
tugal. de grens was een meridiaan die over amerika liep en die 1110 
mijl ten westen van de Kaapverdische eilanden lag. de nieuw ont-
dekte gebieden ten westen van deze denkbeeldige lijn vielen spanje 
toe. de gebieden ten oosten behoorden aan portugal. daarmee 
kreeg spanje het overgrote deel van amerika en portugal het oos-
telijk deel van brazilië, afrika en bijna geheel azië. omdat de grens 
op het oostelijk halfrond nog niet was vastgelegd, bestond over de 
verdeling van het laatste continent onduidelijk. Met name over de 
specerijrijke Molukken.

bij de daaropvolgende spaanse veroveringstochten koloniseer-
den de spanjaarden delen van de nieuwe wereld. een van die con-
quistadores stichtte aan het begin van de zestiende eeuw een kolonie 
in het huidige panama. het lukte hem uiteindelijk om de landengte 
over te steken en hij ontdekte daarbij een nieuwe oceaan.

om portugees vaarwater te mijden, zochten de spanjaarden in 
die tijd een westelijke zeeroute naar de Molukken. in 1519 vertrok 
de portugese zeevaarder Ferdinand Magalhaes in opdracht van de 
spaanse koning naar Zuid-amerika. ten zuiden daarvan vond hij 
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een doorvaart naar de nieuw ontdekte oceaan die later naar hem 
werd vernoemd. nadat hij deze was doorgezeild, stak hij de oceaan 
over en noemde die stille Zuidzee of stille oceaan, omdat hij vooral 
in het tropische gedeelte opvallend weinig hinder van storm had on-
dervonden. uiteindelijk bereikte hij de Filippijnse archipel en hoe-
wel deze eilandengroep officieel op het portugese halrond lag, werd 
die later aan spanje toegewezen. vandaar verscheepten de spanjaar-
den aziatische goederen over de Zuidzee naar panama, waar deze 
over land met muildieren naar de caribische Zee werden vervoerd. 
na dit landtransport volgde het laatste handelstraject over zee naar 
spanje.2 door de ontdekking van zilvermijnen in Mexico en peru 
zou de spaanse handelsvaart zich in de daaropvolgende eeuwen op 
het caribisch gebied en Zuid-amerika intensiveren. het gewonnen 
edelmetaal, dat met zilvervloten vanuit de spaanse koloniën naar 
spanje werd getransporteerd, was voor de spaanse kroon de voor-
naamste bron van inkomsten uit amerika.3

Nederlanders naar de Zuidzee

aan het eind van de zestiende eeuw verschenen de eerste schepen 
uit de republiek in de stille Zuidzee. ook hier betrof het aanvan-
kelijk verkenningen van de westelijke route naar de Molukken. na-
dat in 1597 drie schepen van een tweejarige expeditiereis via Kaap 
de goede hoop naar azië behouden in texel waren teruggekeerd, 
bracht dit een hausse aan handelsactiviteiten in de republiek te-
weeg. hoewel deze ‘eerste schipvaart’, onder leiding van gerrit van 
beuningen en cornelis de houtman, commercieel geen succes was, 
hadden zij wel aangetoond dat de vaart op azië mogelijk was. de al-
gemene verwachtingen over afzetmogelijkheden van specerijen wa-
ren zodoende hoog gespannen en in korte tijd richtten kooplieden 
in verschillende hollandse en Zeeuwse havensteden compagnieën 
op voor de indische vaart.4

Zo ontstond in rotterdam de Magellaanse compagnie die vijf 
schepen uitrustte om via straat Magalhaes naar azië te zeilen. in 
juni 1598 liep de vloot, onder commando van admiraal Jacques 
Mahu en vice-admiraal simon de cordes, in zee. de eerder genoem-
de gerrit van beuningen was kapitein op een van de schepen. om 
de spanjaarden geen gelegenheid te geven om zich op de komst 
van de nederlanders voor te bereiden, hadden de reders het doel 
van de reis en route strikt geheim gehouden. een onverdeeld suc-
ces zou de onderneming niet worden. nadat de schepen in april 
1599 straat Magalhaes hadden bereikt, duurde de daaropvolgende 
doorvaart ruim vier maanden en viel de vloot bovendien uiteen. het 
schip van sebald de weert keerde naar rotterdam terug en van twee 
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andere schepen viel er één in spaanse handen en ging een ander 
verloren. de reis van twee overige schepen verliep gunstiger, althans 
in amerika. de zeelieden van de Trouw wisten een spaans fort op 
het chileense eiland chiloé te veroveren en enige tijd in bezit te 
houden. daarna staken zij de stille Zuidzee over en bereikten de 
Molukken. bij het eiland tidore kwam het tot een treffen met de 
portugezen, waarbij nagenoeg de gehele nederlandse bemanning 
om het leven kwam. het andere schip, de Liefde, arriveerde in Japan, 
waar het schip door de Japanners in beslag werd genomen. ondanks 
deze tegenslagen schreef de expeditie geschiedenis: de nederlan-
ders waren er in geslaagd om via straat Magalhaes de stille oceaan 
over te zeilen.5

enkele maanden na het vertrek van Mahu en de cordes zond de 
Magellaanse compagnie een tweede expeditie uit. ditmaal bestond 
de vloot uit vier schepen onder leiding van olivier van noort. hij 
kreeg dezelfde reisinstructies mee als zijn voorgangers. in november 
1599 bereikten drie schepen straat Magalhaes, waar zij halverwege 
de doortocht het schip van de weert ontmoetten. daarna verloren 
de schepen elkaar uit het oog en koersten zij in de Zuidzee naar het 
eiland santa Maria, de afgesproken verzamelplaats. daar wachtte de 
Hendrick Frederick vergeefs op de twee andere schepen die inmiddels 
alweer waren vertrokken. tot belangrijke acties tegen de spanjaar-
den kwam het echter niet. het schip stak de oceaan over en bereikte 
in 1601 het eiland ternate, waar het strandde en verging. ook de 
twee andere schepen wisten behouden de oceaan over te zeilen. bij 
Manilla raakten zij in gevecht met twee zwaar bewapende spaanse 
schepen. daarbij viel een van de nederlandse schepen in spaanse 
handen. van noort wist uiteindelijk met het laatst overgebleven 
schip via Kaap de goede hoop in rotterdam terug te keren.6

Nieuwe Zuidzee-expedities

na de oprichting van de verenigde oost-indische compagnie (voc) 
waren de ‘voorcompagnieën’ in het nieuwe samenwerkingsverband 
opgegaan. volgens het octrooi, dat de voc in 1602 van de staten-
generaal had ontvangen, bezat de compagnie het alleenrecht voor 
scheepsreizen door straat Magalhaes en rond Kaap de goede hoop. 
omdat de handelsvaart via Kaap de goede hoop goed verliep, 
maakte de compagnie geen gebruik van de doorvaart in amerika. 
dat veranderde in 1614. in opdracht van de bewindhebbers zeilde 
Joris van spilbergen toen via straat Magalhaes naar de oost. boven-
dien moest hij onderweg, ondanks het van kracht zijnde twaalfjarig 
bestand (1609-1621), spaanse bezittingen aanvallen. vermoedelijk 
vormde het verzoek van de amsterdamse koopman isaac le Maire 
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1. Potosí aan de Cerro Rico (Rijke Berg). Kopergravure van bernhard 
lens, afgebeeld op een kaart van Zuid-amerika van herman Moll, ca. 
1715. particuliere collectie

01_Zilver_Zeeuws_pr3.indd   14 26-09-12 (w4)   12:47



 inleiding 15

aan de staten-generaal om schepen via een nieuwe route om ame-
rika uit te reden de aanleiding van deze reis. omdat de voc tot 
dan toe nog geen gebruik van straat Magalhaes had gemaakt, klopte 
le Maire met dat argument bij de staten-generaal aan. het veilig 
stellen van haar monopolie zal dus een belangrijke reden voor de 
compagnie zijn geweest om deze reis te organiseren.

nadat van spilbergen in de stille Zuidzee was aangekomen, ver-
kende hij de westkust van Zuid-amerika. tijdens deze reis langs chili 
en peru, die bij de spaanse autoriteiten niet onopgemerkt bleef, 
raakte zijn vloot slaags met een spaans eskader. van spilbergen sloeg 
de aanval af en hij vervolgde zijn reis. vooral de rijke zilvermijnen 
van potosí, in het huidige bolivia, en het transport van het gedolven 
edelmetaal met armada’s langs de kust naar panama trokken zijn be-
langstelling. in 1617 arriveerde hij in de republiek en bracht verslag 
uit aan de voc.7

in de tussentijd had de compagnie de uitvoering van le Maires 
plannen echter niet kunnen verhinderen. in 1615 was zijn zoon 
Jacob le Maire samen met willem cornelisz schouten naar indië 
vertrokken. le Maire had daar speciaal de australische of Zuid-
compagnie voor opgericht. naast het vinden van een nieuwe route 
langs het zuidwesten naar de stille Zuidzee, moesten schouten en 
le Maire handelsrelaties aanknopen met de bewoners van ‘terra 
australis’. Zijn zoon voerde het eerste deel van de opdracht met suc-
ces uit en hij vond een nieuwe doorvaart die naar le Maire werd ver-
noemd. in 1616 nam de voc een van de schepen in beslag, omdat 
die zich binnen haar octrooigebied bevond. isaac le Maire vocht de 
beslaglegging aan, waarop jarenlange processen tussen de twee han-
delscompagnieën volgden. uiteindelijk werd hij in het gelijk gesteld 
en moest de voc de geleden schade vergoeden.8

Nassausche vloot

eind april 1623 liepen elf oorlogsschepen onder bevel van admiraal 
Jacques l’hermite vanuit texel in zee. doel van deze zogeheten nas-
sausche vloot was tweeledig. enerzijds moesten handelscontacten 
met kooplieden in chili en peru worden aangeknoopt. anderzijds 
kreeg l’hermite opdracht om de spaanse zilvervloot te veroveren, 
inclusief de rijke zilvermijnen van potosí.9

de bevindingen van van spilbergen op de westkust van Zuid-ame-
rika hadden de bewindhebbers van de voc op het idee gebracht om 
de aldaar gelegen zilvermijnen op de spanjaarden te veroveren. dat 
voornemen werd niet direct ter hand genomen. in 1619 blies stad-
houder prins Maurits het plan nieuw leven in en hij stelde een grote 
militaire operatie voor om de zilvermijnen van potosí te veroveren. 
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16 voor zilver en zeeuws belang

2. Titelpagina van het in 1648 verschenen Oost- en West-Indische Voyagie door 
de Strate Magallanes. Zeeuwse bibliotheek/beeldbank Zeeland
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