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Noord-Beveland, 

Wolphaartsdijk en 

Oost-Beveland in 1753 

door David en Anthony 

Hattinga, uitgave Tirion 

(coll. HS).
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Het doel heiligt de middelen

Het religieus geïnspireerde veroveringsplan van dominee 
Abdias Hattinga

Ruud Paesie

In de zomer van 1720, het jaar dat de Republiek der Verenigde Nederlanden werd 

overspoeld door een golf van speculatiewoede en overal in het land compagnie-

en de grond uitschoten, werd op instigatie van enkele vermogende Middelburgse 

kooplieden de Commercie Compagnie opgericht, doorgaans de Middelburgse 

Commercie Compagnie (MCC) genoemd. Doel van de nieuwe handelsonderne-

ming was de verwaarloosde en naar Holland verplaatste handel en scheepvaart 

nieuw leven in te blazen. Het benodigde kapitaal voor de opbouw van de nieuwe 

organisatie hoopten de initiatiefnemers door middel van aandelen op te halen. 

De intekening verliep goed en begin augustus wisten de benoemde directeuren 

te melden dat er voor vijf miljoen gulden was ingeschreven.1

Zo’n drie maanden nadat de MCC was opgericht, werden de directeu-

ren benaderd door Johan Roggeveen (1651-1723), kaartenmaker en aandeel-

houder van de MCC. Hij had samen met zijn broer Jacob (1659-1729) plannen 

ontwikkeld voor een ontdekkingsreis naar Terra Australis Incognita, het On-

bekende Zuidland. Jacob was echter door zijn heterodoxe opvattingen in een 

langdurig con!ict met gereformeerde predikanten verwikkeld en was zelfs in 

1719 uit zijn geboortestad Middelburg verbannen. Zodoende meldde Johan 

zich op maandag 24 oktober 1720 alleen bij het Commercie Huis aan de Mid-

delburgse Balans. Daar gaf hij tekst en uitleg over hun gewaagde voornemen 

naar de Stille Oceaan te reizen. Omdat het bestuur niet voltallig was, namen de 

directeuren die dag geen beslissing en ook in de daaropvolgende vergaderin-

gen kwamen zij niet tot een besluit. Uiteindelijk antwoordden de directeuren 

Roggeveen dat de broers zich tot andere investeerders mochten wenden. Dat 

de directie besluiteloos bleef, was deels het gevolg van de perikelen rond de 

oprichting van de nieuwe handelsorganisatie. Vooral de moeizame inning van 

de ingetekende kapitalen kostte het bestuur veel hoofdbrekens. Bovendien was 

1 Paesie 2014.

de Middelburgse burgemeester Willem van Citters (1685-1758), voorzitter van 

de negenkoppige directie, juist degene die Jacob Roggeveen eerder de toegang 

tot de stad had ontzegd. Daarop richtten de broers zich tot de Amsterdamse 

bewindhebbers van de West-Indische Compagnie, die hun expeditieplan wel 

omarmden. Op 1 augustus 1721 vertrok Jacob Roggeveen met drie schepen 

vanaf de rede van Texel richting Amerika. Het niet bestaande Zuidland heeft 

hij uiteraard niet ontdekt, wel Paaseiland en de Samoa-archipel.2

Een half jaar nadat de plannen van Roggeveen door de directeuren 

van de MCC terzijde waren geschoven, werden zij voor een nieuw project be-

naderd. De notulen vermeldden dat Abdias Hattinga, predikant te Sluis, op 

vrijdag 18 april 1721 een wijtloopig overture gaf over een ingediend plan voor 

een tocht naar de Zuidzee, waarnaar hij naar eigen zeggen in 1682 een reis had 

gemaakt.3 Hoe dit plan er precies uitzag, was lange tijd niet bekend. Pas een 

paar jaar geleden werd zijn ingediende project in het Zeeuws Archief aange-

troffen. Daaruit bleek dat hij helemaal geen voornemens had om naar de Stille 

Zuidzee te reizen. Hattinga wilde delen van Zuid-Amerika veroveren. 

Dit bijzondere, handgeschreven document bevindt zich in een ver-

zameling stukken van de eerder genoemde burgemeester en directievoorzitter 

Willem van Citters, stukken die hem tussen 1708 en 1748 ter hand waren geko-

men. Hij liet deze papieren inbinden tot zogenaamde recueils.4 Zijn plan, dat 

de titel draagt Project om te veroveren groote vruchtbaere, en seer rijcke landen 

voor een Compagnie van Commercie, bestaat uit negen beschreven folioblad-

zijden en geeft niet alleen een zeer gedetailleerd beeld van zijn voornemens, 

maar getuigt ook van een bepaalde megalomane denkwijze en gebrek aan rea-

liteitszin. De integrale transcriptie van zijn veroveringsplan is in deze bijdrage 

opgenomen, zodat de lezer daar zelf een beeld van kan vormen.

Van Middelburg naar Amsterdam

In het projectplan, dat Abdias Hattinga begin april 1721 bij de MCC-directie 

indiende, liet hij weinig twijfel bestaan over zijn werkelijke intenties. Handels-

2 Van Gelder 2012.

3 ZA, MCC, inv.nr. 13, 18-4-1721.

4 ZA, RvC, inv.nr. 6, ‘Project om te veroveren […]’ 403-407.
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plannen had hij niet en zijn wens behelsde eigenlijk niet veel meer dan de in-

vloed van jezuïeten, die delen van Zuid-Amerika kerstenden, zo snel mogelijk 

terug te dringen. Zijn aandacht ging vooral uit naar het gebied tussen Brazilië 

en Rio de la Plata, het stroomgebied tussen de rivieren Paraná en Uruguay. 

Deze vruchtbare landstreek, die rijk is aan minerale mijnen, ligt tegenwoordig 

binnen Argentinië en Uruguay.5

Voor de uitvoering van zijn plan had Hattinga zesduizend soldaten 

en tweeduizend dragonders en paarden nodig die met veertig transportschepen 

moesten worden vervoerd. Daarnaast wilde hij nog zes bewapende oorlogs-

schepen en dertig kleine schepen. De laatste dienden voor troepenverplaat-

singen over de rivieren. Verder stonden er vele stukken geschut, duizenden 

geweren, tenten en levensmiddelen voor zes tot acht maanden op zijn verlang-

lijstje. Voor de daaropvolgende kolonisatie van de veroverde gebieden zouden 

5 Braudel 1987-1990, deel III, 390-391.

zo’n achtduizend families nodig zijn die met inzet van slavenarbeid de mijnen 

en plantages moesten exploiteren. Hij becijferde dat er ongeveer zesduizend 

tot slaaf gemaakte Afrikanen met uitgeruste slavenschepen vanuit Guinea 

moesten worden aangevoerd. De totale kosten begrootte hij op maar liefst 

vijf miljoen gulden, een bedrag dat precies overeenkwam met het ingetekende 

aandeelhouderskapitaal van de MCC. Om de Compagnie van het economisch 

belang te overtuigen, gaf hij een opsomming van de vele handelsmogelijkhe-

den. Vooral de handel in coca zou de MCC veel voordelen opleveren, omdat 

de arbeiders in de zilvermijnen van Chili en Peru niet zonder konden. Hattinga 

sloot zijn voorstel af met het dringende verzoek om discretie en anonimiteit.

De directeuren waren echter niet onder de indruk van zijn reuzen-

project en hem viel eenzelfde lauwe reactie als Roggeveen ten deel. Bovendien 

hadden zij nog steeds andere zorgen aan hun hoofd. Hoewel de inschrijvers 

op aandelen van de MCC een betalingsverplichting waren aangegaan, zag een 

deel van hen namelijk van storting af. Sommigen hadden zelfs geen enkele 

intentie om in een reële onderneming te participeren en hun intekening diende 

slechts een speculatief oogmerk. Zodoende was er in het voorjaar van 1721 nog 

maar een klein deel van het totale ingetekende kapitaal gestort. Daarom kreeg 

de predikant, die geen gebrek aan fantasie verweten kon worden, slechts de 

toezegging dat zij er over zouden nadenken.6 

6 ZA, MCC, inv.nr. 13, 18-4-1721.

Willem van Citters, burgemeester van 

Middelburg en voorzitter van de MCC-

directie. Kopergravure van Jacobus 

Houbraken (part. coll.).

Gedrukt reglement van de MCC uit 1721 

(ZA, MCC, inv.nr. 50).

Notulen MCC waarin het bezoek van Abdias wordt vermeld en dat hij in Zuid-Amerika is ge-

weest (ZA, MCC, inv.nr.13, 62).
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Dat er weinig animo voor zijn project bestond, had Hattinga al tijdens de ge-

noemde vergadering geconstateerd. In een lange brief trachtte hij de directie 

alsnog op andere gedachten te brengen.7 Bovendien hadden één of meerdere 

directieleden zich niet aan de afspraak van discretie gehouden en deden er ge-

ruchten de ronde over een ophanden zijnde Zuidzee-expeditie. Deze praatjes 

waren kennelijk ook de bewindhebbers van de WIC ter ore gekomen. In een 

brief die de Heren Tien in juli 1721 aan de Zeeuwse kamer stuurden, wordt 

namelijk melding gemaakt van een vernomen plan van de MCC om een vloot 

van vier schepen naar de Zuidzee uit te rusten. Voor de kamer Amsterdam, 

7 ZA, RvC, inv.nr. 6, ‘Wel edele gestrenge heer, 22 april 1721’ 409-412.

Portret van Abdias Hattinga op 37-jarige leeftijd (coll. OHKVA).

Franse kaart van Zuid-Amerika met Uruquay en Paraquay, het veroveringsgebied van Abdias 

Hattinga, ca. 1750 (Rijksmuseum NG-501-97).
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die op dat moment voorbereidingen trof voor de Zuidzee-expeditie van Jacob 

Roggeveen, kwam dat zeer ongelegen. Daarom verzochten de Amsterdamse 

bewindhebbers hun Zeeuwse collega’s om daar een stokje voor te steken.8

Rusland

Dominee Hattinga stond bekend als een ondernemende, volhardende, maar 

ook als een eigenzinnige man, die zich niet bij de eerste tegenslag uit het veld 

liet slaan. Hij zocht nieuwe partners voor zijn onderneming en reisde naar 

Amsterdam, waar hij bij de bierbrouwer Izak Pool aan de haven achter de Oude 

Lutherse Kerk woonde. In de tussentijd nam een proponent zijn werkzaamheden 

in Sluis waar.9 In Amsterdam kwam hij vermoedelijk in contact met de zeer 

geziene Russische diplomaat prins Boris Ivanovich Kurakin (1676-1727), ook 

wel de vader van de Russische diplomatie genoemd en wist hem voor zijn plannen 

te winnen. Kurakin schreef een aanbevelingsbrief en met deze voordracht 

op zak reisde Hattinga vervolgens naar Sint-Petersburg en Moskou. Volgens 

Jacobus Scheltma (1767-1835), de Nederlandse geschiedschrijver die in 1819 als 

eerste over de reis van Hattinga naar Rusland publiceerde, reisde de Zeeuwse 

predikant samen met een secretaris, een zekere Willem Koome (Coene). 

Bij tsaar Peter de Grote (1672-1725), die Rusland naar westers model wilde 

moderniseren, hoopte hij een willig oor voor zijn plannen te vinden. Om extra 

gewicht in de schaal te leggen bij zijn Russische gesprekspartners liet Hattinga 

zich Heer van Oost-Beveland noemen en deed hij zich voor als een belangrijk 

persoon die vooraanstaande Amsterdamse kooplieden vertegenwoordigde. In 

maart 1723 gaf hij aan de hand van meegebrachte landkaarten in Moskou een 

voordracht over zijn project. Dat het hier geen of&ciële missie betrof, werd 

spoedig duidelijk. Willem de Wilde (1683-1729), de Nederlandse resident bij 

het Russische hof die bij de tsaar zeer in de gunst stond, was niet van het 

bezoek in kennis gesteld en was zodoende ook niet bij de voordracht aanwezig. 

Dat wekte bevreemding bij de Russen en de vicekanselier nam contact op met 

de Nederlandse gezant. Kort tijd later ontvingen Hattinga en zijn secretaris 

8 NA, Archief van de West-Indische Compagnie, inv.nr. 738, 24-7-1721.

9 HV, doss. C, nr. 8a (C2-8b), ‘Onopgeloste raadsels en vreemde 

gebeurtenissen in vroegere jaren’ van Fr. Witt Huberts.

uitreispapieren en het vriendelijke, doch dringende verzoek om Rusland zo 

spoedig mogelijk te verlaten.10 

Volgens stukken uit het familiearchief Hattinga Verschure, die voor 

deze publicatie geraadpleegd mochten worden, verliet Hattinga weliswaar 

gedwongen Rusland, maar later dan Scheltema ons wil doen geloven. In de-

cember 1723, negen maanden nadat Hattinga zijn presentatie had gehouden, 

schreef De Wilde aan de grif&er van de Staten-Generaal dat de Heer van Oost-

Beveland en zijn secretaris zich nog steeds in Sint-Petersburg ophielden. De 

Zeeuwse predikant leefde afgezonderd, verscheen niet meer in de Hollandse 

kerk en verliet zijn woning slechts zelden. Hij zou alleen contact hebben met 

een zekere baron Ongar, een Lij!andsch edelman. Dit Lij!and (Livonia), ge-

legen aan de Oostzee en oorspronkelijk een gebied omvattend van de huidige 

staten Estland en Letland, werd in 1721 door Rusland geannexeerd. Mogelijk 

zocht Hattinga via deze aristocraat toegang tot kooplieden die handel dre-

ven vanuit havensteden langs de Oostzee. Uit latere correspondentie van de 

gezant blijkt dat Hattinga in die tijd ook nog een scheepsreis heeft gemaakt. 

10 Scheltema 1819, deel IV, 213. Willem de Wilde was in de periode 1720-1729 

gezant namens de Republiek in Rusland.

“Van die merkwaardige reis van Abdias is ons door overerving het mahoniehouten ‘reis-schrijf-

kistje’ bewaard gebleven, met zijn vernuftige Outillage. Mijn grootvader notaris Hattinga Raven 

heeft het nog gebruikt als hij testamenten moest maken op het eiland Wieringen. Door mij is het 

weer geheel gerestaureerd. Het kistje is vrijwel zeker in 1723 in opdracht van Abdias vervaar-

digd”, aldus J. Hattinga Verschure (coll. HV).
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Waarheen is niet duidelijk. Korte tijd later dook hij weer op in Sint-Petersburg 

en bezocht hij samen met zijn secretaris de Nederlandse gezant. De Wilde, 

nieuwsgierig naar de redenen van zijn verblijf in Rusland, stelde hem verschei-

dene vragen. Hattinga speldde hem iets op de mouw en verklaarde dat hij naar 

Sint-Petersburg was gekomen om bij de tsaar bescherming voor zijn geloofs-

genoten te vragen. De gezant doorzag zijn leugen en antwoordde hem in niet 

mis verstane woorden dat hij andere doelen nastreefde. Activiteiten die een 

predikant allerminst paste, evenweinig als het zich vermommen en onder valschen 

naam zich te vertoonen met een degen, een rooden gechamareerden mantel en een 

groote pruik. De Wilde verdacht hem van kwade en ongeoorloofde zaken en 

deelde hem mede dat hij de Staten-Generaal zou inlichten. 

Op 7 januari 1724 verscheen de secretaris bij de residentie. Hij be-

klaagde zich bij De Wilde over zijn heer, die hem kennelijk gouden bergen 

had beloofd en een dagelijkse vergoeding voor zijn achtergebleven vrouw in 

het vooruitzicht had gesteld, doch in gebreke was gebleven. De arme man, 

bevreesd door de eerder gedane opmerkingen van de gezant om de Neder-

landse autoriteiten te informeren, verklaarde dat hij Hattinga’s intenties niet 

kende. De predikant nam de grootste geheimzinnigheid in acht en droeg zelfs 

’s nachts zijn brieven en papieren bij zich. Het enig wat hij wist, was dat Hat-

tinga ooit in West-Indië was geweest.  

Uiteindelijk werd De Wilde dus niet veel wijzer over het geheimzin-

nige bezoek van de Zeeuwse dominee. Een week later scheepte de vermomde 

predikant met zijn onfortuinlijke metgezel in voor een enkele reis naar Neder-

land. Daar kwamen zij een paar weken later aan. Hoe zijn ontvangst in Staats-

Vlaanderen daarna is verlopen, weten we niet. De akten van de Kerkenraad 

van Sluis ontbreken voor deze periode. Wel weten we dat zijn vrouw Maria 

Thielenius in datzelfde jaar in Sluis is overleden en dat Abdias Hattinga zes 

jaar later in Amsterdam, waar hij geld inzamelde voor een door brand ver-

woest weeshuis, het leven liet.11 

11  HV, dossiers C en C-2.

Portret van tsaar Peter de Grote van Rusland. Schilderij van onbekende kunstenaar (Rijksmu-

seum SK-A-116-00).
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Transcriptie

Zoals gezegd, bevindt het ingediende projectplan van Abdias Hattinga zich in 

de Recueils van Citters, die in het Zeeuws Archief berusten. Het betreffende 

document is niet gedateerd en heeft op een blanco bladzijde een lakafdruk van 

een cachet in rode zegellak met een wapen, waarop een Franse lelie onder twee 

vijfpuntige bloemen is afgebeeld. Deze zegelafdruk is mogelijk door Hattinga 

zelf aangebracht. Ook zijn tweede brief, die de predikant op 22 april 1721 

schreef, is opgenomen in deze verzameling van stukken en bestaat in totaal uit 

acht beschreven foliobladzijden. 

Voor de transcriptie van Hattinga’s veroveringsproject is de ‘gemeng-

de methode’ toegepast, zoals uitgewerkt in de richtlijnen van het Nederlands 

Historisch Genootschap.12 Dat houdt in dat afkortingen zijn opgelost naar 

12 Beekelaar e.a. 1988.

analogie van voluit geschreven vormen in 

de brief en dat de interpunctie is aange-

past. Verder is het gebruik van hoofdlet-

ters bij persoonsnamen en geogra&sche 

namen genormaliseerd en is het wille-

keurig gebruik van kapitalen genegeerd. 

Ook de willekeur van wel of juist niet 

aaneengeschreven woorden is volgens de 

richtlijnen aangepakt en deze zijn naar 

hedendaags gebruik aangepast. Histori-

sche plaatsnamen en verouderde termen, 

werkwoorden of begrippen worden, voor 

zover die te achterhalen waren, in het no-

tenapparaat verhelderd.

Begin- en eindpagina van het originele project-

plan van Abdias Hattinga waarvan de volledige 

transcriptie is opgenomen (ZA, 105, inv.nr. 6).

Lakafdruk op projectplan van Abdias 

Hattinga (ZA, 105, inv.nr. 6).
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Project om te veroveren groote vruchtbaere, en seer rijcke landen voor een 
Compagnie van Commercie 

Bericht. 
Welcke landen gelegen sijn in Zuijd America tussen Brazil en Rio la Plata13 in 

Uraquaij en Guaijra14 is sich meer dan 60 landschappen, provincien, republijcken, 

prinsdommen en de soo genaemde parochien begrijpende: ider met breede juris-

dictien als oock het land Magalamica.15 

Alle welcke landen groot, vruchtbaer en seer rijck in een gesont climaet sijnde 

geen Europische potentaet onderworpen, derhalven mag, en oock kan overwon-

nen worden, sijnde de inwoonderen ten deele heijdenen, en ten deele halve chris-

tenen. En inspecie sijn in de landen der laestgenoemde 42 parochien van soo veel 

jesuiten wordende beheerst in bijsondere districten met haere cappelaenskappen 

sijn abundant16 van alles wat tot spijse, kledinge en wooninge nodig is voor de 

menschen. 

De velden sijn vervult met peerden, muijlesels, koeijen, schapen en verckens. De 

landen met terwe, rogge, geerste en allerleije vruchten. De rivieren met vis, en de 

bergen met wilt en geboomte, binnen goede rivieren en aen de zee goede havenen 

en bijsonder is te considereren dat aldaer veele kostelijcke koopmanswaeren sijn 

en vallen, als coca, paraquaij, indigo, anil, concinillie, suijker, taback, huijden, 

wolle, sijde, vlas, catoen en hennep. Maer bovenal moet men weten dat aldaer seer 

veele en rijcke minen sijn van goudt, silver, koper, ijser, tin, loot, quick, en swavel, 

uit welcke jaerlijckx voor veele millioenen gulden uijt gehaelt wort en het meeste 

nu noch in de aarde blijft leggen uit gebreck van slaven. Boven dat noch in eenige 

heijdense provincien niet verre van sommige parochies afgelegen, extreme rijcke 

goud en silver minen sijn, en op sommige bergen edelgesteenten gevonden worden.

De parochien door de jesuiten vergaedert sijn talrijck en wijd uitgebreijt, daer or-

dentelijcke saijenge der landen geschiet en veefockerije oock alderhande handwer-

cken gedaen worden. De groote packhuijsen der jesuiten sijn opgepropt met alle 

voorraet van spijse en kledinge en koopmanschappen, haere tresoiren met rijcke 

schatten van goud, silver, juwelen en gesteenten. Want gemelte jesuiten heerschen 

13 Rio de la Plata, estuarium, gevormd door de rivieren Uruguay en Paraná. 

14 Guayra: oude benaming voor een gebied dat aan Uruguay grenst.

15 Magalamica: niet bestaande landmassa ten zuiden van Vuurland. 

16 Abundant: overvloedig.

al daer souvereijn met een despotique macht sonder in het wereltlijcke ijmant over 

haer te dulden. Daer de Spaengjaerden menigmael vergeefse tentamens17 op ge-

daen hebben. Alleen geven eenige parochien nabij Rio la Plata gelegen van ider 

Indiaen een rixdaelder jaerlijckx aen de koninck van Spaengjen, en eenig secours 

aen de gouverneur van Bon Aires op sijn versoeck, soodat de heer Fresier18 op 

verhaelen van andere twee werckelijcke misslagen begaet in sijn beschrijvinge van 

voorbeschreven jesuitische parochien. Alsof alle die parochiën tributair sijn aen 

de Spaengjaerden dat maer raeckt alleenlijck de 6 parochien naest Rio la Plata 

gelegen. En ten anderen als dat land den koninck van Spaengjen toebehoorde, 

dat tegen alle waerheijt is, en hem te lichter kan ten goede gehouden worden als 

sijnde een Fransman, uit liefde voor het huijs sijnes koninck sulckx abusivelijck 

stellende. 

Gemelte jesuiten hebben die volckeren volkoomen slaven gemaeckt die niets ter 

werelt eijgendoms besitten, maer moeten al haer graen en vruchten brengen in der 

jesuitische packhuijsen, uit welcke de jesuit weeckelijcks laet uitdeelen wat ider 

familie nodig heeft. Houdende ider jesuit in sijn dienst van 400 tot 600 soldaeten 

en van 120 tot 200 domestiquen. Haere tresoiren, bijsonder die veel goudminen 

in haere districten hebben, sijn ordinair voorsien met een schat van 3 en meer 

millioenen en dat expres om in noot te gebruijcken tot defensie tegen de parochia-

nen, heijdenen, Portugesen, Spaengjaerden en andere, hoewel het haer wel tot een 

strick soude kunnen sijn. Haere pastorijen sijn als groote konincklijcke paleijsen, 

en veele van haere kercken rijcker als Salomons tempel en bijna als de tempel der 

Sonne te Cusco19 in Peru eertijts was. Want daer in worden niet alleen gesien kos-

telijcke schilderijen met diamanten en peerlen de lijsten omset, en groote silvere 

kandelaren met dicke goudene armen, hangende aen swaere silvere ketenen, als 

oock ciborien20 en kruuxe&xen van goud, en edel gesteenten. Maer oock veele 

geheele massijf goude en silvere beelden der heijligen, en engelen, levens groote 

met goudene kronen en sonnestralen van veellerleije edelgesteenten beset op haere 

17 Tentamen: poging.

18 Amédée-François Frézier (1682-1773), Franse ingenieur en ontdekkingsreiziger 

die tussen 1712 en 1714 naar de Zuidzee reisde en daarover publiceerde. In 1718 

verscheen een Nederlandse vertaling van dit werk.

19 Zonnetempel ‘Koricancha’, het belangrijkste en grootste bouwwerk in Cuzco, 

de hoofdstad van het Inca-rijk.

20 Ciborie: kelk waar hosties in worden bewaard.
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hoofden. Dat alles in de nacht bij het branden van 200 a 300 waskeersen een 

onbeschrijvelijcke heerlijckheijt van sich geeft en bijsonder in de parochien 

van Sept Archengelos Dotrim de Ribat st. Josep en andere.

Gereetheijt tot opstant van de inwoonderen
En hoe sterck de jesuiten soecken te verhinderen dat haere parochianen geen 

kennisse houden met andere volckeren, soo hebben se niet te min redelijcke 

goede kennis daer van door rapporten van andere die elders sijn geweest. En 

suchten onder het herde jock en despotique macht der jesuiten, en wenschen 

met haer gansche herte daer van verlost te wesen en hadden geern het genot 

van eijgen goederen, daer de jesuiten haer nu in slavernije houden. Eensdeels 

door de ban en anderdeels door de militie. En hebben haere militie vermeer-

dert sedert anno 1680 als wanneer 5 parochiaen tegen haer opstonden, en het 

is seker, soo daer een Europisch legertje quam alle die inwoonderen gelijcke-

lijck, en oock bijna al haer militie, souden toevallen, en haere strenge heeren 

verlaten. (alleenlijck, gelijck redelijck is dat aen de inwoonderen wort toege-

staen haere particuliere goederen) en dat men binnen een seer korten tijt al die 

landen met onnoemelijcke schatten soude meester sijn en oock van de tussen 

leggende heijdense provincien. 

De gront van dit project
De autheur heeft selfs in die landen geweest, kent de innighste toestandt dersel-

ver gewesten, en volckeren en bemerckende dat al die inwoonderen seer moede 

waeren de despotique regeringe der jesuiten (en noch veel minder onder de 

Spaengiaerden souden willen staen). Heeft met de voornaemste hoofden van 

de Indiaense geslachten ederede een verdrag gemaeckt, dat indien de autheur 

te eeniger tijt met een tamelijck legertje van een Europische vorst of macht 

konde wederkeren, sij alle seker souden toevallen en met alle macht helpen 

te weten alle die gelegen sijn tussen de zee en de rivieren Urvaig en de Parana 

sullende haer gewillig aen een Europische macht onderwerpen, schattinge ge-

vende van haere goederen en geregeert wordende na de Europische wijse. 

Soo dat de autheur niet twijffelt, of al die landen sullen kunnen verovert wor-

den binnen de tijt van 2 jaren. De behoorlijcke naerschreven middelen ge-

bruijckt sijnde latende de 6 parochien nabij Rio la Plata ongemoeijt (want al 

dat eenigsins aen Spaengjen of Portugael toebehoort moet geensins aengetast 

worden) en om dat se tributair sijn aen de Spaengjaerden, en als een barriere 

tegen haer. Maer de gansche streecke lande van Brazil tot de Maldonaden21 

die seer goudrijck sijn, sal voor de Compagnie gewonnen worden. Dat alsoo 

vol minerael is als Chili en op sommige plaetsen soo veel goudaerders dat der 

Paulisten22 in Brazil.

Middelen
Tot dese expeditie is nodig: 6000 soldaten, 2000 dragonders, daer sullende 

peerden vinden, geweer voor 10000 man, 6 schepen van armature tot convoij, 

40 transportschepen, 30 kleinder schepen in de rivieren op te voeren, vivres 

voor 6 of 8 maenden, canon en ammonitie van oorlog, instrumenten, bruggen, 

tenten, spaden etc. Of&cieren en bedienden, extra voor vereeringen en corres-

pondentien ½ millioen mede nemen tot nieuwe wervinge.

Kosten 

Sullende dit alles kosten ontrent 5 millioenen gulden, alle verdere onkosten en 

onderhoudt sal uit die landen bekomen werden.

Dispositie
De troepen in 2 of 3 maenden overgevoerd sijnde, kunnen landen in Rio Gran-

de en van daer in Uruguaij landwaerts in marcheren en de voorkoomende pa-

rochien innemen die geen sterckten ter werelt hebben, als geringe wapenplaet-

sen of miserabile retrenchementen. Sullende in ider parochie overvloedige 

provisie vinden en groote schatten, en sal in ider parochie ordre gestelt worden 

op de regeringe, forti&catien, &nantie, minwercken, koophandel tot meeste 

securiteijt en voordeel der Compagnie, en ’t leger worden vergroot. Sullende 

soo sekerlijck koomen in handen en proprieteijt van de Edele Compagnie de 

parochien Dotrina de Ribus, St. Thomas, St. Michiel, St. Anna, St. Josep, St. 

Barbara, St. Francois, St. Xavier, Puri&cation, St. Nicolaes, Jesus Josep Ma-

ria, St. Christovul, St. Joachim, St. Therese, St. Clara, N: Dame de Lorette, 

Villa Rica, St. Thomas, Sept Archangelos, St. Josep, St. Paul, Jesus Maria, St. 

Louis, St. Xavier, Incarnation, Conception, etc. (NB, daer sijn eenige paro-

chien verscheijden, maer een name voeren). De meeste van voorschreve paro-

chien hebben onder haer districten veel goud en silver minen, andere hebben 

meer coca, sijde etc.

21 Maldonado: streek in het zuidoosten van Uruguay.

22 Paulisten: inwoners van São Paulo.
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Avantagies aen de Compagnie

Uit voorschreve landen sal de Edele Compagnie kunnen de navolgende voor-

delen: 

1.  Dubbelde restitutie van de onkosten deser expeditie binnen 18 maenden, 

gereet uit de tresoiren aldaer. 

2.  Een groot vruchtbaer landt, uit welckers reguliere inkoomen kan onder-

houden worden wel 40000 soldaten en 20 oorlogschepen, soo ras zeecolo-

nien sijn behoorlijck gesticht.

3.  En uit de goud en silver minen van voorschreve parochiën jaerlijcks wel 5 

of 6 millioen gulden en veel meer als de heijdense provincien oock sullen 

verovert sijn.

4.  Als mede uit de Maldonades.

5.  Kan de Edele Compagnie daer in vergeven veele schoone gouvernemen-

ten, en ampten.

6.  Kunnen door 8000 familien van daer na de zeecant gebracht sijnde, aen 

de mont van Rio Grande en Rio Mortin zeesteden en havens gemaeckt 

worden.

7.  Kan daer op doen een seer voordeligen koophandel van manufacturen, en 

soo veel te avantagieuser, dewijl overvloedig van daer kunnen bekomen 

uit eijgen colonien wolle, sijde, vlas, hennep.

8.  En kan van daer halen veele soorten van koopmanschappen van veel 

waerde, gelijck oock veel soorten van metaelen om in andere landen te 

verhandelen.

9.  Kan een gedeelte van dat volck oock gebruijckt worden ter veroveringe 

van Terra Magalanica, daer oock binnen in ’t landt eenige parochiën sijn 

vergadert door jesuiten en niet ontbloot van rijckdom en koopwaeren.

10.  Sal de Edele Compagnie die landen kunnen laeten regeren door een gou-

verneur met sijn raden, bestierende het civile, militaire en de &nantie, maer 

ider directeur, in ’t bijsonder als heer een of twee parochiën regerende daer 

uit revenu trecken, en daer nu een naem voerende.

11.  De inwoonderen en oock vrijwillige uit Europa, aldaer in de goud en silver 

minen werckende, sullen de helft genieten van al het goud en silver dat 

se bekomen. De Compagnie sal genieten 2 sesde delen, en den staet, en 

ider provinsie na rato de 6de deel om te gebruijcken tot intres van haere 

schulden soo verre het toereijken kan. En aldaer 6000 slaven uit Gunee23 

doende wercken in de minen, sal de helft van dat voordeel sijn voor de 

Compagnie en de andere helft voor de provincie van Zeelandt.

12.  Welcke 6de part voor den staet jaerlijcks apparent wel sal bedragen 2 a 

3 millioenen en ’t voordeel van 6000 slaven voor de helft voor Zeelandt 

ontrent 1½ millioen en alle tot perfectie is gebracht veel meer.

13.  Dit alles sal buijten twijffel de koophandel en manufacturen doen bloeijen, 

de inwoonderen van den lande doen welvaeren, en dese Compagnie bin-

nen korten tijt seer machtig sal maecken.

14.  Den handel van coca op Tucuman24, Peru en Chili sal oock ongemeene 

voordelen toebrengen, alsoo de minwerckers in Los Charcas dat niet kun-

nen missen en daer de beste soorte wast.

15.  En sullen de parochien bewesten Rio Urvaig en Parana oock tot veel 

avantagie25 gebruijckt kunnen worden.

De swarigeden en objectien die hier tegen mochten intgebracht worden of door 

onervaerene of door screpuleuse sijn van weijnig belang, en worden daerom 

hier voorbijgegaen, alsoo eigen ondervindinge doet verstroijen alle schijnswae-

righeden.

Oock de autheur wilde wel recommanderen26 twee saecken, eerstelijck dat dese 

saecke ernstig en secreet wort behandelt, ten tweeden als de saecke mochte 

worden geresolveert op een vremde naem wort uitgevoert. De autheur twijffelt 

dan niet (volente deo) aen een geluckig en spoedig succes. 

23 Guinea, westkust van Afrika.

24 Tucuman: tegenwoordig een provincie in Argentinië.

25 Avantage: voordeel.

26 Recommanderen: aanbevelen.


