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5 De Aziatische handelsvaart

5.1  De handelsvaart op Azië
De eerste reizen naar Azië werden gemaakt na de terugkomst van de gebroeders Houtman in 1598. In Hol-
land en Zeeland werden toen kleine private handelscompagnieën opgericht, later voorcompagnieën ge-
noemd, voor de handelsvaart op Azië. In 1601 werden de voorcompagnieën uit Middelburg en Veere sa-
mengevoegd tot de Verenigde Zeeuwse Compagnie (VZC). Balthasar de Moucheron, initiatiefnemer van de 
Veerse Compagnie, besloot echter als onafhankelijke reder verder te gaan, samen met enkele vennoten uit 
de Veerse Compagnie.

De Verenigde Zeeuwsche Compagnie reedde in januari 1601 vier schepen uit, gevolgd door De Moucheron 
met drie schepen. De uitreding van de VZC werd een succes, van De Moucheron niet.1

 De VZC ging in 1602 met veertien vennoten op in de door de Staten-Generaal opgerichte Geoctroyeerde 
Oostindische Compagnie der Verenigde Nederlanden, kortweg Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) 
genoemd. De VOC kreeg afdelingen, kamers genoemd, in Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Delft, Rotterdam 
(de kamer Maze) en Zeeland (Middelburg). 

De VOC kreeg van de Staten-Generaal overheidsrechten. Zo mocht de VOC verdragen sluiten, een eigen 
krijgsmacht opbouwen en daarmee een verdedigende oorlog voeren, naar behoefte forten en sterkten bou-
wen en bemannen, eigen bestuur en rechtspraak uitoefenen en eigen munten uitgeven. Om deze extra 
onkosten goed te kunnen maken verkreeg de VOC in maart 1602 het handelsmonopolie (octrooi) voor 21 jaar 
op alle gebieden langs de kusten van de Indische en de Grote Oceaan.

De particuliere vaart op Azië werd door dit monopolie volledig verboden. 

De kamers dienden te zorgen voor het uitreden van de schepen en het verkopen van door de schepen aange-
voerde producten. Bij het uitreden van de schepen behoorde ook het aankopen van goederen die naar Azië 
zouden worden vervoerd ten behoeve van de Europeanen die daar gevestigd waren.

De schepen vertrokken van de rede van Texel, van Goeree en van Rammekens. De schepen zochten elkaar op 
bij of na het vertrek, omdat de reis in vlootverband werd gevaren. De schepen die vertrokken van Texel en 
Goeree voeren om Schotland heen. De Zeeuwse schepen voeren soms door het Kanaal als dat veilig was en 
sloten zich onderweg aan bij de VOC-vloot. Wanneer het Kanaal door oorlog of kapers onveilig was voeren 
de Zeeuwse schepen eerst naar Texel en sloten zich daar al bij de VOC-vloot aan.

Afbeelding 5-1  
Routekaart naar Azié. 
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Het eerste deel van het traject liep tot meestal tot Kaap de Goede Hoop. In april 1652 werd door Jan van 
Riebeeck een verversingsstation voor VOC-schepen ingericht aan de Tafelbaai bij Kaap de Goede Hoop. De 
namen Tafelberg en Tafelbaai waren al in 1602 gegeven door Joris van Spilbergen op zijn reis naar Azië voor 
de Veerse koopman De Moucheron. Het verversingsstation was een opdracht van de Heeren XVII, waarvoor 
zij de koopman Jan Anthonisz. van Riebeeck hadden aangezocht. Van Riebeeck was bekend met de Kaap, 
omdat hij vier jaar daarvoor als koopman op een retourvloot op de Kaap was geweest op zijn terugreis uit 
Azië. De Kaap was al lang een ankerplaats voor Engelse en Nederlandse schepen van en naar Azië. 

Van Riebeeck liet bij het bereiken van de Kaap een sloep met roeiers en zes soldaten een verkenning van de 
kust uitvoeren, met de opdracht verse groenten en vis mee terug te brengen en uit te kijken naar achter-
gelaten brieven.2 De bemanning kwam terug met de goederen, maar ook met een kistje met drie brieven, 
die onder een ‘poststeen’ waren aangetroffen. Het waren brieven van commandeur Jan van Teylingen op 
zijn terugreis met een vloot van zes schepen naar Patria en bestemd voor de VOC-vestiging in Batavia. Van 
Teylingen schreef onder andere ontevreden te zijn over de mogelijkheden die de Tafelbaai met zijn vijandi-
ge Hottentotbevolking bood en gaf in zijn brieven aan door te varen naar het eiland Sint Helena. Dat was 
toen namelijk de andere mogelijkheid als veilige ankerplaats voor het verkrijgen van verversingen langs de 
Afrikaanse kust.

Het neerleggen van brieven onder grote platte stenen met een ingekraste naam of aanwijzing, was in de 
Tafelbaai gebruikelijk voor schepen die van of naar Azië voeren. Wanneer de brieven gevonden werden door 
bemanningsleden van schepen van het eigen of van een bevriend land, werden de brieven zo mogelijk mee-
genomen naar hun bestemming. 

Van Riebeeck diende aan de Kaap de Goede Hoop naast een verversingsstation, ook een fort en een hospi-
taal te realiseren. De VOC-schepen moesten daar een veilige haven kunnen vinden, waar ze op de heen- en 
terugvaart water en levensmiddelen, waaronder verse groenten en fruit, zouden kunnen inslaan voor het 
tweede deel van het traject. De schepen konden daar ook op elkaar wachten, wanneer ze onderweg het 
varen in vlootverband hadden moeten loslaten. De versterking die Van Riebeeck liet bouwen, werd kasteel 
De Goede Hoop genoemd. Deze versterking groeide onbedoeld uit tot de Kaapkolonie met Van Riebeeck als 
eerste commandeur.

5.2  De Zeeuwse Kamer van de VOC3

De Zeeuwse Kamer was in grootte de tweede kamer van de zes kamers en werd gevestigd in Middelburg. De 
Zeeuwse Kamer was een Walcherse Kamer en vooral een Middelburgse Kamer met een bescheiden deelna-
me van Veere en Vlissingen. Middelburg verkreeg acht bewindhebbers, terwijl Veere en Vlissingen na veel 
ruzie en onderhandelen elk met twee bewindhebbers tevreden moesten zijn en dus weinig in te brengen 

Afbeelding 5-2a 
Kasteel de Goede Hoop. 

Afbeelding 5-2b 
Commandeur Jan van Riebeeck. 
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hadden. Eén van de twee Veerse bewindhebbers, Balthasar de Moucheron, haakte vrijwel onmiddellijk af, 
waardoor Veere slechts één bewindhebber overhield en Middelburg over negen plaatsen voor bewindheb-
bers kon beschikken. 4

De Moucheron was fel gekant tegen de nieuwe compagnie omdat deze volgens hem teveel macht had ge-
kregen. Als onafhankelijke reder werd hem de handelsvaart op Azië onmogelijk gemaakt. Bovendien wilde 
hij zijn eigen handelsvestiging op de oostkust van Afrika niet opgeven. Na lang onderhandelen gaf hij aan 
toe te willen treden na binnenkomst van zijn retourvloot in 1603. Hij vertrok echter daarvoor al naar Frank-
rijk, belaagd door schuldeisers, waar hij tenslotte bankroet eindigde.

De eerste groep bewindhebbers waren de veertien vennoten van de opgeheven Verenigde Zeeuwsche Com-
pagnie. Door natuurlijk verloop moest de groep van veertien terug naar twaalf bewindhebbers. Nieuwe 
bewindhebbers werden benoemd door de Staten van Zeeland, na voordracht door de hoofdparticipanten.5 
Deze bewindhebbers werden voor het leven benoemd.

De bewindhebbers verdeelden onder elkaar de functies in de verschillende departementen en commissies 
waarin het bedrijf georganiseerd was. Ze kregen daarvoor een vaste vergoeding per jaar, een onkostenver-
goeding als ze voor een vergadering op reis moesten en een bonus in natura, in de vorm van een deel van de 
aangevoerde specerijen. De aandeelhouders (participanten) en hoofdparticipanten ontvingen jaarlijks, na 
verkoop van de goederen van de retourvloot, een vergoeding voor het ingelegde kapitaal, waarbij de hoofd-
participanten ook een bonus in de vorm van een hoeveelheid specerijen ontvingen. 

Het bestuur van de VOC werd uitgeoefend door zeventien bewindhebbers, afkomstig van de verschillende 
kamers volgens een vaste verdeelsleutel, waarbij de grootste kamers ook de meeste bewindhebbers kon-
den afvaardigen. Zeeland mocht vier bewindhebbers afvaardigen, Amsterdam acht, de overige vier kamers 
elk één. De zeventiende bewindhebbersplaats werd elk jaar toegewezen aan één van de vijf kamers buiten 
Amsterdam. Daarmee kon de dominantie van Amsterdam worden tegengegaan. 

De zeventien bewindhebbers stonden bekend als de Heeren XVII. De vergadering van de Heren XVII vond 
plaats in Amsterdam of Middelburg, waarbij zes jaar achter elkaar in Amsterdam werd vergaderd en daarna 
twee jaar in Middelburg. De eerste vergadering vond plaats in februari, de voorjaarsvergadering, de tweede 
meestal in september, de midjaarsvergadering, de derde in oktober, de najaarsvergadering. Die vergade-
ringen duurden twee tot zes weken. De Kamer Zeeland bezat daarvoor in Amsterdam ten behoeve van de 
bewindhebbers (en hun gezin/familie) een eigen logement met een huismeester en bedienden.6

Afbeelding 5-3  
Middelburg, 25-9-1775, via 
Steenbergen per Landpost 
naar Amsterdam vervoerd. 
Port voor een enkele brief 
tot Amsterdam 6 stuiver, het 
tarief buiten de wintermaan-
den, waarvan 3 stuiver tot 
Rotterdam en 3 stuiver tot 
Amsterdam. Herkomststempel 
van Middelburg M [in cir-
kel], aankomststempel van 
Amsterdam HP [Hollandse 
Post]. Linksonder de verplichte 
vervoersaanduiding P(e)r 
LandPost.
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Bovenstaande vouwbrief werd naar de Zeeuwse bewindhebbers in Amsterdam gestuurd tijdens de ver-
gadering van september. De afgevaardigden namen in hun vergaderperiode zo nodig per brief contact op 
met de Kamer Zeeland in Middelburg om nadere informatie te vragen of informatie te geven en mandaat 
te vragen voor bepaalde beslissingen. Amsterdam en Middelburg hadden vaak andere belangen en dat gaf 
in de vergadering soms conflicten. In deze brief gaat het echter over heel iets anders. In de brief wordt 
de Zeeuwse bewindhebbers gevraagd de ‘Heeren van den Ontfangst’ van de Kamer Amsterdam te vragen 
50.000 gulden te verstrekken aan Daniel Nolthenius voor rekening van de Kamer Zeeland. Voor dit bedrag 
moet hij handelsgoederen inkopen voor het binnenkort naar China vertrekkende schip ‘Ceres’. 

Naast de vergaderingen van de Heeren XVII bestond er nog een belangrijke commissievergadering, die in 
Den Haag werd gehouden, het zogenoemde ‘Haags Besogne’. De commissie werd in 1649 ingesteld om de 
schriftelijke informatie van de Raad van Indië uit Batavia te bespreken en van adviezen te voorzien voor de 
vergadering van de Heeren XVII. Dit werd vastgelegd in het zogenoemde Haags Verbaal. In de commissie 
zaten vier bewindhebbers uit Amsterdam, twee uit Zeeland en één uit elk van de kleine kamers. De advie-
zen hadden onder andere betrekking op het aantal uit te reden schepen, maar ook op bouw, onderhoud en 
organisatie van de forten en handelsposten in Azië.

De Kamer Zeeland was georganiseerd in drie departementen: thesaurie (administratie en financiën), 
koopmanschappen en equipage. Elk departement was weer onderverdeeld in kantoren. Het departement 
thesaurie bestond uit het ‘opperboekhouders comptoir’, het ‘cassiers comptoir’, het ‘soldij comptoir’ en het 
‘liquidatie comptoir’. Het departement thesaurie was gevestigd in het Oost-Indisch Huis, waar ook de be-
windhebbers enkele keren per week vergaderden. Het Oost-Indisch Huis was een pand aan de Rotterdamse 
Kaai, later kwam er een pand aan de Breestraat bij. 

De VOC was voor Walcheren, maar ook voor de andere eilanden heel belangrijk. De VOC ontwikkelde zich 
niet alleen tot de grootste werkgever, maar ook tot een bedrijf dat voortdurend handelsgoederen (car-
gasoen) en voedsel (vivres) nodig had voor de schepen en bemanningen. Dat voedsel werd vooral van de 
andere Zeeuwse eilanden aangevoerd. De Zeeuwse Kamer had een eigen scheepswerf, maar ook een eigen 
slagerij en vele magazijnen waarin de te vervoeren goederen werden opgeslagen.

Afbeelding 5-4a 
Gravure van het Oost-Indisch Huis aan de Breestraat, met de voorgevel van 1671 en de pak-
huizen erachter. Het Oost-Indisch Huis is tijdens Wereldoorlog II verloren gegaan.  
Bron: ‘Nieuwe Cronyk van Zeeland’, M. Smallegange. 

Afbeelding 5-4b 
Het in Middelburg gebruikte monogram 
van de Kamer Zeeland. De M is duidelijk 
groter dan de later toegevoegde Z. 
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De Zeeuwse VOC-schepen vertrokken vanaf de rede bij fort Rammekens. De schepen voeren in vlootverband 
naar Azië. Op de terugweg kozen de Zeeuwse schepen zo mogelijk voor de kortere route door het Kanaal 
naar Rammekens. Dat hing echter af van de veiligheid in het Kanaal. In de perioden dat Vlaamse kapers 
actief waren, werd meestal om Schotland heen gevaren.

Het tijdstip dat de retourvloot terugkwam was ongeveer bekend. Meestal waren de Oost-Indiëvaarders al 
gezien door kleine en snellere handels- of vissersschepen, zodat de terugkomst al was aangekondigd bij de 
Kamer Zeeland, voordat de kust bij Walcheren werd bereikt. Soms ook werd de retourvloot vergezeld van 
snelle jachten die het nieuws vooruit brachten. De loodshoekers gingen dan meteen de zee op en kruisten 
voor de kust om de loodsen aan boord te kunnen brengen. De bewindhebber ‘van dienst’ zorgde er voor 
met het compagniesjacht zo snel mogelijk het retourschip tegemoet te varen en met enkele medewerkers, 
‘garbuleurs’ genoemd, aan boord te gaan. 

De garbuleurs sorteerden en selecteerden aan de wal de specerijen en waren verantwoordelijk voor de be-
waking van de pakhuizen. Ze kwamen met de bewindhebber aan boord en hielden toezicht op de specerij-
en bij het lossen en bij het vervoer met de lichters naar de magazijnen. Een tweede taak was met behulp 
van de ladinglijsten de lading te controleren om diefstal en smokkel tegen te gaan. Smokkel was namelijk 
een terugkerend probleem. De bewindhebber moest proberen te voorkomen dat de bemanning voor de 
kust goederen over boord zou zetten of zou overladen op vissersschepen. De bewindhebber ontfermde zich 
daarom bij aankomst op het schip meteen over ‘de kist’, de scheepskist, waarin de belangrijke ladinglijsten 
zaten. De scheepskist bevatte verder de brieven, soldijboeken, monsterrollen, kaarten en het scheepsverslag.

Met een loods aan boord werd vervolgens naar de rede van Rammekens gevaren, waar de bemanning offi-
cieel van hun dienstverband en van hun eed aan de VOC werd ontslagen. Het schip werd daarna gelost op 
lichters en met de lichters voer de bemanning mee terug naar Middelburg, waar ze hun kist met persoonlij-
ke bezittingen terugkregen en hun gage op het soldijkantoor ontvingen. Die kisten konden zo gemakkelijk 
gecontroleerd worden op smokkel van goederen en brieven.

Het was namelijk verboden om brieven buitenom de scheepskist te vervoeren. De VOC wilde voorkomen dat 
gevoelige bedrijfsinformatie in ‘verkeerde’ handen zou komen. Daarbij werd vooral gedacht aan de Britse 
en Portugese concurrenten. Op de brieven werd censuur uitgeoefend. Niet iedereen was er van gediend 
dat persoonlijke brieven werden ingezien door VOC-functionarissen. Smokkel van brieven met hulp van de 
bemanning was daarom een veel voorkomend gebruik. Ook de scheepsofficieren deden aan deze brieven- 
smokkel mee.

Voor elk retourschip werd een hele procedure afgehandeld met betrekking tot de lading. De kwaliteits-
controle vond plaats door het departement van equipage. Het verkopen ervan was een taak van het de-
partement thesaurie. Meegevoerde diamanten en edelstenen dienden in gesloten en verzegelde kisten te 
worden overgebracht naar de vergadering van de Heeren XVII. Dat ging buiten de Kamers om. De gewone 
lading moest worden geïnventariseerd en geveild, waarbij bodemprijzen werden vastgesteld door de Hee-
ren XVII. De veiling gebeurde met behulp van veilinglijsten die aan handelaren per brief werden toegezon-
den. De voorbereidende werkzaamheden werden uitgevoerd op het liquidatiekantoor, een kantoor van het 
departement thesaurie. 

5.3 Postvoorzieningen van de Kamer Zeeland 7

De correspondentie tussen particulieren en VOC-vestigingen in de Republiek en Azië na 1652, ook naar de 
kolonie Kaap de Goede Hoop, vormt een verhaal apart. De brieven van en naar de vestigingen van de VOC 
buiten Europa werden oorspronkelijk vooral vervoerd met de handelsschepen van de VOC. Het duurde ech-
ter zeven tot acht maanden voor de brieven hun bestemming bereikten. De brieven konden ook, tegen hoge 
portbedragen, over land via steden aan de Middellandse zee vervoerd worden langs de toen gebruikelijke 
postroutes tussen Europa en Azië. De benodigde tijd bedroeg dan vier tot vijf maanden. Van over land ver-
voerde Zeeuwse VOC-brieven zijn geen voorbeelden bekend.
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De koloniale compagniespost werd verzonden door de stedelijke VOC-Kamers, de Heeren XVII of het Haags 
Besogne. Zo regelde de Zeeuwse Kamer het briefvervoer naar een VOC-schip dat op de rede van Ramme-
kens, eventueel bij Goederede, voor vertrek lag te wachten. Daarvoor werd een VOC-jacht ingezet. Bij vertrek 
vanaf andere havensteden werd het brievenpakket naar de VOC-Kamer van het voor anker liggende schip 
gezonden. Bij aankomst van een schip gebeurde iets dergelijks. 

Particulieren konden hun brieven meegeven en inleveren bij een VOC-Kamer. Het was verboden brieven 
mee te geven met vertrekkende bemanningsleden. De Heeren XVII wilden voorkomen dat bedrijfsinforma-
tie, vooral over de vestigingen in Azië, bekend zou worden wanneer de brieven in vijandelijke handen kwa-
men. Dat laatste gebeurde bijvoorbeeld bij kapingen door Portugese of Engelse schepen, de concurrenten 
in Azië bij de specerijenhandel. Bij kaping diende daarom de scheepskist overboord gezet te worden. In de 
praktijk gebeurde dat nauwelijks. De scheepsofficieren hadden bij een kaping andere dingen aan hun hoofd. 

De Heeren XVII en vooral het Haags Besogne kregen behoefte aan regelmatig en snel postvervoer om beter op 
de ontwikkelingen in Azië te kunnen reageren. Daarvoor werden in de periode 1788-1790 door de kamers een 
tiental snelle pakketboten gebouwd. Voor de Zeeuwse Kamer waren dat ‘de Vlijt’ en ‘de Star’. De Star werd in 
eerste instantie als reserveschip geposteerd in Kaap de Goede Hoop en maakte vandaar reizen naar VOC-vesti-
gingen in India. De twee Zeeuwse pakketboten maakten samen vijf reizen op een totaal van 28 reizen. De Vlijt 
vertrok voor de eerste reis in april 1789 en de Star bereikte in september 1795 de thuishaven na de vijfde Zeeuw-
se reis. Alle reizen werden gemaakt voor de Kamer Zeeland, met vertrek en aankomst bij fort Rammekens.

Om het postvervoer rendabel te maken werd besloten tot het beporten van de particuliere brieven. De 
organisatie van het ‘betaalde’ postvervoer werd in handen gelegd van de VOC-Kamer Amsterdam en wel in 
de handen van de boekhouder Cornelis Twist. Door hem werden instructies opgesteld ten behoeve van een 
door elke kamer aan te wijzen beambte die het postverkeer tussen de kamer en de voornaamste VOC-vesti-
gingen moest regelen. In de Kamer Zeeland werd die taak in handen gelegd van de chartermeester. De char-
termeester was werkzaam binnen het departement van equipage en was verantwoordelijk voor het bestek 
van de te bouwen schepen. Vanaf 1788 kreeg hij er een functie bij als ‘administrateur van de Oostindische 
posterijen’, door posthistorici VOC-postmeester genoemd. Hij kreeg de beschikking over een stel briefforma-
ten en een set stempels met als waarden zes stuiver, één, twee en drie gulden. Daarmee kon het te betalen 
port worden berekend en aangegeven. Het port diende te worden betaald door de ontvanger van de brief.

De werkzaamheden van de ‘postmeester’ zijn uitvoerig beschreven in een instructie die namens de VOC was 
opgesteld door boekhouder Cornelis Twist van de Kamer Amsterdam. Deze had instructies opgesteld voor 
de kapiteins van de pakketboten en voor de postmeesters van de VOC-Kamers. Dit alles maakte deel uit van 
het zogenoemde Plan Posterijen. De briefpost werd met de laatste instructies van de bewindhebbers aan 
boord gebracht van het zeilree liggende VOC-schip. Dat gebeurde met het jacht van de VOC-kamer door of 
namens de VOC-postmeester. Voor de Kamer Zeeland betekende dat meestal vervoer naar het VOC-schip 
dat bij de rede van Rammekens voor vertrek gereed lag, soms was dat de rede van Goeree als het een schip 
van de Kamer Delft of Rotterdam betrof.

Afbeelding 5-5  
Voorbeelden van de gebruikte 
VOC- stempels van 6 stuiver 
en van 1, 2 en 3 gulden. 

Bron: ‘De poststempels in 
gebruik in Nederlands Oost-
Indië van 1789 tot 1864’. W.S. 
Wolff De Beer. 
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Hieronder de tot nu toe enig bekende brief verzonden door de Kamer Zeeland en vervoerd door het pak-
ketschip ‘Maria Louisa’ eind 1794. De Maria Louisa behoorde tot de nieuwe generatie pakketboten en werd 
gebouwd voor de Kamer Amsterdam van de VOC. 

Haar eerste reis maakte het schip op 1 september 1788. Haar vierde en laatste reis maakte het schip voor de 
Kamer Delft, op 22 mei 1794. Het schip vertrok toen van de rede van Goeree naar Texel en op 10 juli 1794 van 
Texel naar Oost-Indië onder kapitein-luitenant Lambert Heijkoop. 

Briefpost van de Kamer Zeeland in Middelburg was per VOC-jacht naar de Kamer Delft, of naar het schip 
gebracht toen het nog op de rede van Goeree lag, waaronder de getoonde vouwbrief van 19 april 1794, met 
als aankomstnotatie 25 oct(ober) 1794. Het schip arriveerde 23 of 24 oktober 1794 in Kaap de Goede Hoop, 
waarna het doorvoer naar ‘de Oost’.

De brief is gericht aan een particulier in Kaap de Goede Hoop en daarom beport. Het verversingsstation 
Kaap de Goede Hoop was sinds 1652 uitgegroeid tot een vestigingskolonie van Hollanders en Zeeuwen. La-
ter vestigden ook Duitsers en Franse Hugenoten zich in de nieuwe kolonie. De kolonisten hielden zich bezig 
met het kweken van groenten en fruit, met wijnbouw en met veeteelt. Zij konden zorgen voor vers water, 
groente, fruit, vlees, wijn en geneeskrachtige kruiden.

Alle VOC-schepen waren verplicht op de heen- en terugreis Kaap de Goede Hoop aan te doen, voor verver-
sing van water, voor het aan boord nemen van verse levensmiddelen, maar ook voor het uitwisselen van 
bedrijfs- en particuliere post.

Afbeelding 5-6  
Vouwbrief, gedateerd 19-4-1794, verzonden van Middelburg 
naar Kaap de Goede Hoop, met portstempel van 6 stuiver 
voor een enkele brief, te betalen door de ontvanger. Het 
portstempel werd geplaatst door de postmeester van de VOC-
Kamer Zeeland in Middelburg. 

Afbeelding 5-7  
Inhoud van de Middelburgse VOC-brief.
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Kaap de Goede Hoop werd op 15 september 1795 door de Britten veroverd, als onderdeel van de Frans-Britse 
oorlog waarbij de Bataafse Republiek door het sluiten van het Haags Verdrag in mei 1795 was betrokken. 
Gouverneur Sluysken van de Kaapkolonie capituleerde op 15 september voor de Britten. De aanwezige goe-
deren werden in beslag genomen, waaronder het VOC-archief dat naar Londen werd vervoerd. De getoonde 
brief van de ‘Maria Louisa’ kwam zo in Londen terecht en is daar in particuliere handen gekomen.8

Het pakketschip verging het niet beter. Het schip werd op de terugreis uit Oost-Indië bij Kaap de Goede 
Hoop door het Britse oorlogsschip ‘Rattlesnake’ onder kapitein Edward Ramage veroverd en in beslag geno-
men. Het schip werd op 23 oktober 1795 naar de Kaap gebracht en later als oorlogsbuit naar Londen gevaren, 
waarbij een groot deel van de bemanning, uitgezonderd bijna alle officieren, in Britse dienst overging. Dat 
betrof veertien matrozen, met als enige officier de Duitse kok Krieger. 

De overname van de Kaap Kolonie door de Britten in 1795 betekende ook bijna het einde van de VOC als be-
drijf. Vooral de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) had het vermogen van de VOC nagenoeg geminimaliseerd. 
De retouren bleven uit en schepen gingen verloren of werden gekaapt. De jaren erna leverden onvoldoende 
winst op om de eerdere verliezen goed te maken. In 1799 ging de maatschappij bankroet met grote schul-
den, die werden overgenomen door de Bataafse Republiek.

Afbeelding 5-8  
Kaap de Goede Hoop met 
VOC-schepen op de rede, 
schilderij uit 1683 van Aernout 
Smit.  
Afbeelding ontleend aan een 
prentbriefkaart uit kasteel De 
Goede Hoop, Kaapstad.




