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Over het tijdperk van welvaart, 't welk Suriname be-
leefde in het laatst van de 17de en het begin van de 18de
eeuw schreef de kroniekschrijver C. M, Kan in zijn histo-
risch overzicht der uitbreiding van het Europeessch ge-
zag in de koloniën:

„Dien bloei had Suriname vooral te danken aan de
energie der Fransche réfugiés, die er zich gevestigd had-
den, en aan de invoering der koffiecultuur".

Waarop hij liet volgen:
„Jammer slechts dat die bloei geheel berustte op den

arbeid der van de kust van Guinea aangevoerde slaven
en met al de ongerechtigheden der slavernij gepaard
ging"*).

Inderdaad was voor de ontwikkeling der kolonie in die
tijden het Fransche element van groot, men zou mogen
zeggen van overwegend belang. Tevens was het een van
de oudste onder de vreemde nationaliteiten; reeds in 1626
was eene aanzienlijke Fransche volksplanting met eene
versterking gevestigd aan de rivier Conanam, doch de
bewoners waren door de Indianen verdreven. In 1640
hadden Fransche emigranten, waarschijnlijk uit Cayenne
afkomstig, zich neergezet aan de Suriname-rivier; vol-
gens overlevering zou de eerste aanleg van het fort, het
latere Zee/a«^t«, aan hen te danken zijn. Maar ook deze
nederzetting verliep, zoo wegens het klimaat, als door de
gedurige aanvallen der Indianen. Te Rouaan was in 1643
eene kolonisatie-maatschappij opgericht, welke eene

») Catalogus Kolon. Tentoonst. 1883. Groep III. bl. 17.
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groep landverhuizers herwaarts zond onder leiding van
Poncet de Bretigny, en later kwam nog eene nieuwe groep
van ongeveer 800 personen uit Frankrijk, terwijl eenige
van hunne landgenooten, die door de Gailibische India-
nen «it Cayenne verdreven waren, zich mede in de kolo-
nie, destijds onder Engelsen beheer, nederzetten. Deze
laatsten stonden onder leiding van Braglione en Duples-
sis, doch de onderlinge geschillen tussehen de koionisten-
maatschappijen beletten den vooruitgang van deze neder-
zettingen.

In 1650 was Suriname, waar zich reeds twintig jaren te
voren eenige Engelschen onder kapt. Marshall geves-
tigd hadden, als een Britsche volkplantïng aan te mer-
ken, inzonderheid toen Willoughby er zijn „Willoughby
Land" had gesticht. Daarna werd in 1667 het houten
Engelsche fort door den Zeeuwschen admiraal Abraham
Crynssen ingenomen, en bij den vrede van Breda in
hetzelfde jaar werd het bezit van Suriname aan Nederland
gewaarborgd. Sedert hadden de Fransche kolonisten het
gezag van de Sociëteit van Suriname en van den door haar
aangestelden gouverneur en zijn raad te erkennen, maar
zonder dat zij gelijk de Joden eene zelfstandige kolonie
vormden. Deze laatsten, die reeds in 1639 in de kolonie
waren, hadden van het Engelsche bestuur eigen domein
en eigen privileges ontvangen, later door het Nederland-
sche bestuur gehandhaafd. Doch zooveel saamhorigheid
en eene zoo eigen plaats onder de vreemde volken be-
zaten de Franschen niet, en zij zouden voortaan slechts
een onderdeel vormen van de Europeesche burgerij, ook
door hunne vermaagschapping in den loop der jaren met
andere nationaliteiten.

Het was de herroeping van het Edict van Nantes in
1685, die een groot aantal Fransche uitgewekenen in de
kolonie bracht, maar reeds vóór dat jaar had de geloofs-
vervolging in Frankrijk die emigratie bevorderd. De
godsdienstvrijheid, in 1598 door koning Hendrik IV aan
zijne voormalige protestantsche geloofsgenooten gewaar-
borgd, was door Lodewijk XIV weer ingetrokken, en hier
hadden de komende gebeurtenissen hunne schaduw voor-
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uit geworpen. Godsdienstige onverdraagzaamheid joeg
vele nijvere en rustige burgers de grens, en daarna de zee
over; reeds in 1682, drie jaren vóór de herroeping van
het Edict, kwamen de voortrekkers van deze uitwijke-
lingen in het gevolg van den nieuwen gouverneur, Aers-
sen van Sommelsdijk, de kolonie binnen.

In Nederland hield de instrooming van dit Fransche
element nog zooveel langer aan dan in Suriname. Nog in
1698 verzochten de Staten aan den koning van Zweden
als hoofd van eene protestantsche mogendheid om zich te
belasten met de huisvesting der nog verwachte uitgeweke-
nen, daar de Republiek der Vereenigde Provinciën er
reeds mee overstroomd was en geen kans zag om er nog
meer te bergen. Het lag in de rede dat bij zulk een toe-
vloed velen een uitweg zochten door zich ergens in eene
kolonie te vestigen, wat de Nederlandsche koloniën be-
trof voornamelijk op Ceilon, de Kaap de Goede Hoop en
Suriname. Java had toenmaals voor landverhuizers geen

goeden naam; het gezegde: „hij is voor Java!" voor: hij
is een verloren man, was inde 17de eeuw ree ds van kracht.

Over Ceilon bevatten de ifoa/i'a van 1689 het regee-
ringsbesluit :

„France gereformeerde vlugtelingen, te Ceylon ver-
schijnende, aan te houden en in 's Compagnies dienst te
nemen, voomamentlijk als sig op eenig dienstig en te pas
komend handwerk verstaan".

Aanzienlijker was de emigratie naar de Kaap de Goede
Hoop, waar onder het bestuur van de gouverneurs Simon
en Willem van der Stel (vader en zoon) takijke réfugiés
zich vestigden in den zg. Franschen Hoek, een kloof in
het gebergte, en er zich toelegden op den koren-, ooft- en
wijnbouw. Later ging het hun goed, maar in den aanvang
waren zij soms armlastig en moest er ten hunnen be-
hoeve elders eene collecte gehouden worden. De ifootó
bevatten daarover de aanteekening:

„France vlugtelingen aan Cabo de Goede Hoop op
derselver gedaan versoek van een collecte, vooreerst
6000 rijksd. uyt het Capitaal der geweesene Tayouansche
(Formosaansche) armen derwaarts te laten afsteeken".

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:54PM
via free access



FRANSCHEN IN SURINAME 319

Te Batavia bestond in 1668 eene „France gemeynte",
bij welke Jeremias Gallot werd aangesteld als „voorlee-
ser". Doch in 1721 telde deze gemeente nog slechts 32
leden, en de nakomelingen der réfugiés versmolten wel-
haast met het gros der Indische burgerij.

Nadat eene voorhoede van Fransche emigranten met
den gouverneur van Sommelsdijk in Suriname was geko-
men, vertrok in 1686 een groot aantal hunner derwaarts
met het schip de iVo/ie^ âmweZ uit Nederland, en meer
schepen met landverhuizers volgden. De inscheping te
Amsterdam geschiedde onder toezicht van den oud-
schepen Sautin, die door burgemeesters als commissaris
voor de aangelegenheden der uitgewekenen was aange-
steld. Waarschijnlijk was deze Sautin identiek met Gilles
Sautijn, in 1683 schepen en raad van Amsterdam, direc-
teur der Sociëteit van Suriname en als zoodanig opko-
mende voor het één derde aandeel, 't welk de stad Am-
sterdam in het eigendomsrecht der kolonie bezat. Naar
't schijnt werd het aantal dezer emigranten nog vermeer-
derd door landgenooten, die uit de Fransche Antillen naar
Suriname overkwamen. Dit element van vreemde kolo-
nisten kwam ten goede aan den Nederlandschen onder-
nemingsgeest, om in Suriname plantages aan te leggen.
Luzac schreef daarover in zijn iïo//arafo ifoy&iom:

„De fransche vluchtelingen, die toen bij aanhoudend-
heid hun Vaderland verlieten, moesten den onzen ook
noodzakelijk het middel om met voordeel te exploiteeren,
gemakkelijk maaken; want onbebouwde landerijen in
Zuid Amerika te gaan bebouwen had niets in zich, waarop
onze welgestelde lieden konden verlekkerd worden; de
vreemdelingen waren daar tegen blijde dat zij gelegen-
heid vonden om zich ergens neder te zetten, en hun lag er
weinig aan gelegen waar. Men moet nog aanmerken dat
deeze nieuwe plantageondernemingen zeer aanzienlijke
kapitalen vorderden om er alle de kosten van goed te
maken, zoo tot het koopen van slaaven als tot het bou-
wen van huizen en lootsen, en dat men teffens onder-
neemers moest vinden, die rijk genoeg waren om die
kosten te doen, de vruchten dezer eerste uitschotten ten
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minste voor eenige jaaren te missen, en daarenboven
nog jaarlijks deze eerste uitschotten te vermeerderen tot
onderhoud der slaaven en andere ongelden, die de land-
bouw vorderde. Aan de andere zijde werden tot deze on-
dernemingen handen vereischt, dat is te zeggen menschen
die, bij gebrek van bezigheid en bestand, genegen waren
naar Amerika te gaan. Die menschen werden in Holland
gevonden onder de Fransche vluchtelingen" *).

Dit vreemdelingen-element werd gevoed door de Laba-
disten, die in 1682 en 1683 in de kolonie waren gekomen.
Zij waren volgelingen van de mystieke leer en de com-
munistische beginselen van Jean de Labadie, aanvan-
kelijk leerling der jezuïten, die in 1650 tot het protestan-
tisme was overgegaan en predikant te Montauban, Oran-
ge en Genève was geweest alvorens hij tot Waalsch predi-
kant te Middelburg werd beroepen. Godsdienstige twis-
ten brachten hem er toe zich te Veere, daarna te Am-
sterdam te vestigen, waar hij vele aanhangers voor zijne
leer vond, maar ook felle tegenstanders die op 't laatst
de verbanning van dezen „homme opiniatre et insolent"
wisten te bewerken. Daarna vonden hij en de zijnen eene
wijkplaats in het rijksstift Herford in Westfalen. Einde-
lijk vestigde hij zich te Altona, waar hij 13 Febr. 1674
overleed. Zijn werk werd voortgezet door de predikan-
ten Pierre Yvon en Pierre Dulignon; onder zijne aan-
hangers telden sommige aanzienlijke personen, zooals de
(later krankzinnig geworden) Amsterdamsche burge-
meester en gezant Coenraad van Beuningen, de geleerde
Anna Maria van Schürman en de drie ongehuwde zusters
van den gouverneur v. Sommelsdijk, die mede tot de
Surinaamsche groep behoorden.

Deze groep werd later nog versterkt door nieuwelin-
lingen uit Wieuwerd in Friesland, waar het kasteel The-
tinge, eigendom der dames v. Sommelsdijk maar krachtens
communistische beginselen eigendom der sekte, geruimen

Mr.E. Luzac. Hollands Rijkdom IV. bl. 203. Tijdschrift
Haarlem 1855. „De vesttgiMg t>an .FVawsc/te wifgezneAewêw iw Swn-

namc", door C. A. van Sypesteyn. „£wcyc/o£>aedt'e naw NedeW.
onder „iW/wgi/s".
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tijd haar hoofdkwaitier was. De kolonie, die zich geves-
tigd had op de plantage „La Providence", verliep echter
geheel doordien men hier, ver van Paramaribo, bloot
stond aan de aanvallen van Indianen en Boschnegers;
voorts door ziekte en inwendige verdeeldheden. Sommi-
gen keerden naar Friesland terug, anderen trokken naar
de bezitting der Westindische Comp. aan de Hudson-ri-
vier, de overgeblevenen vermengden zich op den duur
met de andere kolonisten; als afzonderlijke stichting ging
deze Labadistenkolonie te niet *).

In den gouverneur Cornelis van Aerssen van Sommels-
dijk hadden de Surinaamsche réfugiés een beschermer ge-
vonden, die de opkomst van het Fransche element in
menig opzicht begunstigde, en zich aan Frankrijk ver-
bonden gevoelde. Zijn grootvader, Francois, was Neder-
landsch gezant geweest aan het hof van Hendrik IV en
LodewijkXIII, en had uit die jaren vriendschapsbetrek-
kingen aangeknoopt met aanzienlijke Fransche familiën,
welke sedert door zijn geslacht steeds onderhouden waren
Zijn vader, eveneens Cornelis geheeten en gouverneur
van Nijmegen, werd voor een der rijkste ingezetenen van
Holland gehouden. Zelf was hij gehuwd met de dochter
van een aanzienlijk Fransch geslacht, Marguerite du
Puys de St. André-Montbrun, die haren echtgenoot echter
niet naar Suriname vergezelde; zij overleed in 1695 te
's Gravenhage. Het pleitte mede voor zijn Fransche
aspiratiën dat hij, tijdens hij nog kolonel van een regiment
ruiterij in Nederland was, voor zijne kinderen een Fran-
schen huisonderwijzer had aangenomen, Jean Rou, die
later in zijne MgVnoiVes een tamelijk onvoordeelig beeld
van zijn broodheer zou ophangen. De positie van Som-
melsdijk was zooveel sterker dan die van andere gouver-
neurs, doordien zijn fortuin hem in staat had gesteld om
in 1683 bij de oprichting van de Geoctroyeerde Sociëteit
van Suriname, voor één derde eigenaar van de kolonie
te worden. (Dit aandeel werd in 1770 door zijne erfge-
namen voor 7 ton aan de stad Amsterdam verkocht).

') Zie Prof. Dr. L. Knappert ,„£>« Loiorfj'stew in Sun'wame". („.De W.J.
Gids", Sept./Oct. 1926).

West Indische Gids XI. 21
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Zijne persoonlijke voorliefden en de tradities van zijn ge-
slacht nog ter zijde gelaten, zag Sommelsdijk het voor-
deel in 't welk de Fransche emigranten zouden kunnen
toebrengen aan eene kolonie, die nog in hare windselen
lag, doordien zich onder hen zoovele bekwame vaklieden
bevonden; landbouwers, schrijnwerkers, metselaars, kui-
pers, smeden, wevers, wijnbouwers, zijdereeders, enz.
Voor het bedrijf van deze laatsten plantte hij moerbei-
boomen en verzocht directeuren der Sociëteit de toezen-
ding van zijderups-eieren, doch zijn plotselinge dood
bracht die proef tot stilstand. En ook in zake den wijn-
bouw verkregen de réfugiés in Suriname op verre na niet
die voordeelige uitkomsten als de réfugiés aan de Kaap
de Goede Hoop. Overigens was deze kolonisatie als eene
niet geringe aanwinst voor de nog zoo geringe Europee-
sche bevolking van Suriname te beschouwen; mr. H. J.
Koenen schreef daarover in zijne geschiedenis der Fran-
sche vluchtelingen in Nederland:

„De vestiging van een aantal nijvere en handeldrijven-
de inwoners kan voor deze (Westindische) volkplantingen
niet anders dan hoogst voordeelig geweest zijn. Er was
toch in die streken gebrek aan gegoede en werkzame be-
woners, en het spreekt van zelf dat de welgestelde bur-
gers van Hollands welvarende steden zonder buitenge-
wone drangredenen schaars besloten om de onbebouwde
landerijen van Amerika te gaan bevolken. Het waren
veelal zulke Hollanders welke zich op de plaats hunner
geboorte misdragen hadden, die uitweken naar de kolo-
niën en van dezulken was weinig goeds te verwachten.
Geheel anders was het gelegen met de Fransche vluchte-
lingen om des geloofs wille. Deze waren doorgaans brave
en geregelde menschen, die slechts eene vrije godsdienst-
oefening verlangden. Zij verkregen dan ook in Suriname
een kerkgebouw, en een leeraar uit hunne eigen land- en
lotgenooten".

In de geestelijke behoeften der réfugiés was trouwens
al dadelijk voorzien geworden. De Waalsche synode in
Nederland had reeds aan het eerste transport een Fran-
schen predikant toegevoegd, Dalbus (ook Albus en

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:54PM
via free access



FRANSCHEN IN SURINAME 323

Dalbas) genaamd, die op eigen kosten de landverhuizers
vergezelde, maar onderweg kwam te overlijden. Vele
van hen ontvingen van Sommelsdijk gronden ter bebou-
wing en stichtten plantages, wier Fransche namen voor
de afkomst der eigenaars getuigden. In 1683 bestonden
nog slechts een vijftigtal van deze plantages, meest voor
suiker en katoen, doch binnen den korten tijd van drie
jaren was dit aantal aangegroeid tot 130. Op eene kaart
uit het laatst van de 17de eeuw, waarop de destijds be-
staande plantages met de namen der eigenaars vermeld
waren, vond men een twintigtal Fransche namen, o. a.
die van Calison, Tisson, Faux, La Croix, L'Isle de Vaux,
Métrie, Bouvet, Pichot, Breton, de Rayneval, Giraudet,
Nepveu, enz. In den aanvang der 18de eeuw trof men
onder de plantage-eigenaren aan: De la Bassecour, Elias
de Valenciennes, Jacques Boulé, de Gennes, Fizeaux,
Colier, De la Sablonière, Cuvillier, Vernesobre en Jean
Tourton, directeur van de Sociëteit van Suriname, die de
plantage „Tourtonne", aanlegde. Aan de rivieren Surina-
me, Commewijne, Cottica, Para en in den omtrek van
Paramaribo vond men plantages, van welke er sedert
verscheidene weer verlaten werden, die zulke namen droe-
gen als Remoncourt, La Providence, La Diligence, La
Confiance, La Simplicité, La Rencontre, Chatillon, Mer-
veille, Ma Retraite, Tout-lui-faut, Peu-et-Content, Bel-a-
soir, La Bonne Amitié, Gage d'Amour, L'Inquietude,
La Prosperité. Mon Divertissement, La Jalousie, Ber-
gerac, Le Mat Rouge, Mon Trésor, Bellevue, Picardie,
Ponthieu, La Singularité. Mon Souci, A la bonne heure,
enz. Er was zelfs een plantage, die zich in dit land van
barbaarsche slavernij „Liberté" durfde noemen — zelden
werd het woord Vrijheid meer gehoond.

Enkele gedeelten van de kolonie onderscheidden zich
zelfs door een groot aantal Fransche namen binnen een
kort bestek. Aldus de Orelana- of Orleans-kreek, waar
men binnen een omtrek van slechts weinige uren een
dozijn van zulke namen bij eenvond, nl. de plantages
Thyronne, St. Germain, Mon Affaire, Ma Retraite, Sans
Souci, Montpellier, Languedoc, Montauban, Argent-
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Court, Vuide-bouteille, La Campagne en La Sangsue.
De Fransche gemeente was eerlang talrijk genoeg ge-

worden om ter hoofdplaats Paramaribo eene Waalsche
kerk te doen verrijzen, en eene kleinere aan de samen-
vloeiing van Cottica en Perica, waar op last van Sommels-
dijk de predikanten der hoofdplaats geregeld den dienst
moesten verrichten. Eene later aan de Boven-Comme-
wijne gebouwde kerk stond mede ten dienste aan de
réfugiés. Eene zelfstandige Waalsche gemeente bleef
bestaan tot 1783, het jaar waarin zij werd saamgesmolten
met de Hollandsche kerk. Als de eerste Waalsche predi-
kant in Suriname, tusschen de jaren 1690 en 1696, werd
genoemd Jean Brissault, die opgevolgd werd door Pierre
Terson, en deze door Pierre Saurin. De Waalsche pre-
dikanten namen ook deel aan den zendingsarbeid onder
de Indianen; in 1700 stond de synode der Waalsche ker-
ken in Nederland eene som gelds toe ten bate van het
zendingswerk in de bosschen van Guyana, Van Pierre
Saurin schreef M. C. Weiss in zijne //tóoiVe ^£s iv?g/w£ies,
dat hij zijne rustige standplaats te 's Hertogenbosch ver-
liet om zich geheel aan de bekeering der Indianen te
wijden, hunne taal leerde, hen onderwees in de H. Schrift
en na vele jaren verblijf in de kolonie zijne pogingen met
den heerlijksten uitslag bekroond zag. Doch v. Sypesteyn
teekende hierbij aan:

„In geen ander geschrift vinden wij eenige melding
gemaakt van deze buitengewone uitkomsten. Wanneer
men de steeds aan dit bekeeringswerk verbonden moei-
lijkheden, de weinige goede gevolgen van de aanhoudende
pogingen door Moravische broeders bij de Indianen tot
bekeering aangewend, en vele andere eigenaardige bijzon-
derheden overweegt, komt onwillekeurig de vraag op,
of deze schildering niet minstens overdreven is? Het is
bekend dat de Moravische broeders, niettegenstaande zij
gedurende een halve eeuw hunne onvermoeide pogingen
tot bekeering der Indianen hadden aangewend, grooten-
deels uithoofde van de onverschilligheid van dit volk hun
arbeid hebben moeten staken. Deze waren bovendien
nog Arowakken, die tot de meest zachtaardige en meest
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bevattelijke der Indiaansche stammen behooren" *).
Het was voor de belangen der Fransche kolonisten een

gevoelige slag toen de gouverneur v. Sommelsdijk, die een
gestrenge meester was en zware diensten van zijne onder-
hebbenden vorderde, in 1688 door oproerig krijgsvolk werd
doodgeschoten. En dit destemeer omdat zijn zoon, de
heer van Chatillon, die de tradities van het geslacht had
kunnen voortzetten, het aanbod van directeuren om zijn
vader op te volgen van de hand wees. Sommelsdijk's op-
volger, Johan van Scharphuizen, ondervond intusschen
den loyalen steun der Fransche burgerij toen in 1689 een
Fransch smaldeel van 9 oorlogsschepen onder bevel van
den admiraal Du Casse de volkplanting aanviel en het
fort Z^/aw^ifl bombardeerde. De invallers werden onder-
steund door vrijwilligers uit Cayenne en de vijandelijke
schepen zeilden de rivier op, doch zij werden door de
vereenigde pogingen der burgerij, waarbij naast de Fran-
schen ook de Joden zich onderscheidden, met zware ver-
liezen genoodzaakt af te deinzen en weer zee te kiezen.
Hetzelfde lot wedervoer in 1712 den Franschen admiraal
Jacques Cassard, toen hij met een paar schepen de Suri-
name-rivier opgezeild was, doch deze keerde nog in het-
zelfde jaar terug met eene vloot van 8 oorlogschepen en
30 kleinere vaartuigen, bemand met 3000 man landings-
troepen. De Franschen beschoten Paramaribo, van waar
hun vuur krachtig beantwoord werd, en wierpen nog van
tijd tot tijd bommen in de stad, waarna zij op de planta-
ges langs de rivier landden en hun hoofdkwartier vestig-
den op de plantage „Meerzorg". De Fransche kolonisten
hadden des te eerder reden deze voormalige landgenooten
te helpen bestrijden, dewijl het ook op hunne eigene be-
zittingen gemunt was. De expeditie was uitgerust voor
de helft voor rekening van Cassard, voor de andere helft
voor rekening van reeders te Marseille, en het doel was
niet zoozeer koloniën te veroveren en te behouden als wel
een zoo groot mogelijken buit te behalen. Tegenover zulke
kapers, van welken landaard ook, kon men altijd de wa-
penen opvatten.

') Westlndië. 1854. bl. 118.
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Intusschen wist de Fransche admiraal zijne tegenpartij
te noodzaken tot eene capitulatie, waarbij de kolonie ge-
brandschat werd voor eene waarde van ƒ 622.800, welke
som voldaan werd in suiker, slaven, goud en zilver. Ook
het naburige Berbice werd door een gedeelte van Cas-
sard's vloot gebrandschat voor een zoo hoog bedrag, dat
de eigenaars v. d. Perre weigerden de bij die gelegenheid
afgegeven wissels te voldoen en het gewest aan de Fran-
schen overlieten. Later werd hierover in Europa eene
schikking getroffen, zoodat Berbice Nederlandsch bezit
bleef, Ook Curacao werd, in 1713 op gelijke wijze, men
mocht wel zeggen uitgezogen, want het bedrag stelde,
evenals in de beide andere gewesten, de uiterste eischen
aan de draagkracht der inwoners. Vele Fransche planters in
Suriname verloren bij dezen inval, behalve hun aandeel in
de brandschatting, ook nog hunne slaven, die zij het bosch
in hadden gezonden om hen aan Cassard's plunderende
landingstroepen te onttrekken. En die, na den aftocht
van den vrijbuiter, niet meer terugkeerden, maar zich aan-
sloten bij de Boschnegers in de Surinaamsche wildernis.

Zoo de réfugiés door hunne technische bekwaamheden
en door de goede eigenschappen aan het Fransche volks-
karakter eigen, de kolonie voordeel aanbrachten, omge-
keerd vonden zij zelve hun voordeel in de koloniale sa-
menleving doordien zij, en later hunne afstammelingen,
er rang en fortuin verkregen. Sommigen brachten het als
besturend ambtenaar tot de hoogste rangen op de ambte-
lijke ladder. Onder de kommandeurs van Berbice telde
b.v. Lucas Coudrie, van wien Hartsinck vermeldt dat hij
die volkplanting met veel ijver en bekwaamheid bestuur-
de, het fort Nassau wederom liet opbouwen en naderhand
in den rang van kapitein zich manmoedig gedroeg bij den
inval der Franschen in Suriname van 1689. In de rij der
Surinaamsche gouverneurs ontmoette men de namen van
Francois Anthony de Rayneval, Jean Coutier, de beide
broeders De Cheusses en Wigbold Crommelin, die wel is
waar te Haarlem werd geboren, maar uit een familie van
Fransche réfugiés. Hetzelfde was het geval met den gou-
verneur Jan Nepveu, die te Amsterdam het levenslicht
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zag, doch wiens grootouders, Aubin Nepveu en Anne
Baron, bij de opheffing van het Edict van Nantes waren
uitgeweken. Voorts telden in deze reeks de namen van
Bernard Texier, onder wiens bestuur de i/or/ws 5MnM«-
wtfttsi's aan den Kwatta-weg werd aangelegd; Pierre
Berranger, die in 1804 Suriname bij verdrag aan de
Engelschen overgaf; Charles Pierre Schimpf, geboren te
St. Omer in Frankrijk en, ad m/mm, Louis Marie Rollin
Couquerque.

Met een van deze gouverneurs, J. H. A. de Cheusses,
die den eersten steen legde voor het fort Nieuw Amster-
dam, kwam de eerste botanicus in de kolonie in den per-
soon van zijn lijfarts J. E. Augar, Later, onder het be-
stuur van J. J. Mauricius, verscheen een natuurkundige
van meer beteekenis in Suriname, die zich daar echter
slechts korten tijd als doortrekkend reiziger ophield en
wiens studiën zich ook in eene andere richting, de astro-
nomische, bewogen. NI. Charles Marie de la Condamine,
die in 1735 door de Akademie van Wetenschappen te
Parijs, te samen met Godin en Bouguer als leden eener
graadmetingscommissie naar Peru gezonden werd, ten
behoeve van eene graadmeting onder den evenaar. Als
botanicus was aan deze expeditie verbonden J. de Jussieu.
Condamine bracht niet minder dan negen jaren in het
binnenland van Zuid Amerika door, en publiceerde de
bijzonderheden van zijn verblijf in zijn werk

d'ww voyage /ai/ daws Z'm/m'g«r de
Hij zond naar Parijs eene afbeelding en

beschrijving van den toen nog zoo weinig bekenden kina-
boom, die destijds nog alleen in Peru en Ecuador voor-
kwam. De Jussieu leerde nog eene andere soort dan de
door zijn medgezel afgebeelde kennen, en welke vermoe-
delijk identiek was met de door Linnaeus beschreven
cwc/wwa q//ïcm«/ts. Condamine, die van zijne reis in
Brazilië het eerste pijlgift naar Europa bracht, en ook
rubber, voer op zijne terugreis de Amazone-rivier af en
vertoefde 5 maanden in de Fransche kolonie Cayenne,
van waar hij over Paramaribo de reis naar Europa voort-
zette. Hij ontving daar de hulp en gastvrijheid van den
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gouverneur Mauritius, doch zijn verblijf was te kort
dan dat het voor de wetenschap eenige vrucht zou kun-
nen dragen. Zijne komst viel samen met het tijdstip
waarop men in Suriname dagelijks de tijding verwachtte
van het uitbreken der vijandelijkheden met Frankrijk;
vandaar dat Mauritius het advies van den Raad van Poli-
tie wilde inwinnen betreffende Condamine's verzoek om
met een Hollandsch schip te mogen repatrieeren. In zijn
Journaal teekende de gouverneur over dit verzoek aan:

„Na rijpe deliberatie geconsidereert hebbende 1 ° dat er
nog geen tijding is van oorlog tusschen Vrankrijk en den
Staat, 2° dat zelfs in een gedeclareerden oorlog dergelijke
politesses in gebruik zijn, 3° dat de weigering sou konnen
seer quaalyk opgenoomen en geïnterpreteerd worden,
vooral zo de Chevalier een ongeluk kreeg, 4° dat dit een
zeer extraordinair geval is, waarin de gansche savante en
commercieerende waereld belang neemd, is eenparig
»-c?w!t̂ ar> r̂ln.+..}3/!+.niA+ Jvshnorrl^pwpjpprd tp worden, mits
de noodige precaution neemende dat hij, hier zijnde,in
huis blijve (waartoe ik mijn huis geoffereerd heb) en niet
uitgaa dan verzeld" .

De gouverneur had toen reeds vele vijanden, openlijke
en bedekte, die later zijne terugroeping zouden bewerken;
en een dezer laatsten, de raad-fiskaal mr. Jacobus van
Halewijn, trachtte bij een diner in de gouverneurswoning
eenige raadsleden, die meest geen Fransch verstonden,
„zeer charitabel in het denkbeeld te brengen dat de gast
Condamine niet was, maar een andere (Fransche) spion,
die er sich voor uitgaf". Ofschoon het verblijf van dien
gast te Paramaribo slechts van 28 Aug. tot 2 Sept. 1744
duurde, werd de hulp door den gouverneur aan een zg.
vijand van de Republiek verleend, naderhand nog opge-
nomen onder de punten van aanklacht, door Mauricius'
vijanden bij bewindhebbers der W. I. Comp. tegen hem
ingebracht. Hij verweerde zich hierop met de verklaring
in zijn Journaal:

„De Chevalier is uitgeleid door mijn adjudant Lefèvre
en den landmeter de Loncourt. Sijn Edele is hier maar
tweemaal met mij en mijn adjudant uit geweest, en heeft
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niets gesien dan de straaten van Paramaribo, hebbende
ook dag en nacht zoveel te doen gehad met de starren,
dat hij op de aardsche saaken weinig reflexie zal hebben
gemaakt. Hij heeft hier geobserveerd, dat onse hoogte is
op 5 graden en 49 minuten."

Volgens overlevering zou door dezen Franschen astro-
noom vóór het gebouw van het gerechtshof te Paramaribo
een steen zijn geplaatst op het punt van zijne sterrekun-
dige waarneming, waarop tevens de windstreken nauw-
keurig waren aangegeven. Doch v. Sypesteyn *) schreef,
dat hij van zulk een steen nooit eenig spoor had kunnen
ontdekken.

Van meer beteekenis voor de kennis der natuurlijke
historie van Suriname was het verblijf van een anderen
Franschen reiziger, Francois Ie Vaillant, die in 1753 te
Paramaribo geboren werd. Zijn vader, afkomstig uit
Metz, was een rijk koopman en ijverig verzamelaar; in
diens school groeide uit den zoon een vlijtig beoefenaar
der natuurlijke historie. Hij legde zich vooral toe op het
verzamelen en conserveeren van vogels en insekten; van
beiden verschafte de Surinaamsche fauna een rij ken oogst.
Op zijn 25ste jaar vertrok Le Vaillant met zijne ouders
naar Nederland en vond te Amsterdam een beschermer
in den thesaurier der O. I. Comp. Temminck, die hem in
staat stelde tot een wetenschappelijke reis naar de Kaap-
kolonie. Hij reisde toen geruimen tijd in het binnenland
van Zuid Afrika, van waar hij zijne natuurhistorische
verzamelingen naar Europa zond. Vele andere naturaliën
bracht hij zelf derwaarts over en vestigde zich toen te
Parijs, waar hij reisbeschrijvingen en ornithologische
werken in het licht gaf. Naar Suriname keerde hij niet
weer terug, doch in zijn Foyage iaws r i t ó n m ie /'^4/n-
<?«<? gaf hij in een „Précis Historique" eene gloedvolle be-
schrijving van zijne in Suriname doorgebrachte jonge
jaren. Hij was tevens een goed teekenaar en gaf zelf de
illustraties voor sommige van zijne werken, o. a. / / ' V

. Hij stierfin 1821 in Champagne.
>) Tijdschrift „W«<-/»dtë", Haarlem 1858 II 238.
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De ondernemingen van de Fransche ontdekkingsreizi-
gers Jules Nicolas Crevaux en Henri Anatole Coudreau
hadden slechts in zoover betrekking op Suriname, als ze
eene belangrijke bijdrage leverden tot de kennis van de
gesteldheid en den oorsprong van de grensrivier tusschen
Nederlandsch en Fransch Guyana, de Marowijne. Verge-
zeld door den Boschneger Apatoe, uit den stam der
Bonni's, verkende Crevaux die grensrivier tot aan hare
bronnen, en was de eerste Europeaan die over het Toe-
moekhoemak-gebergte trok. Hij ondernam verschillende
reizen in Brazilië en andere staten van Zuid Amerika,
doch werd in 1832 met 19 van zijne volgelingen door de
Toba-Indianen vermoord. Zijn navolger Coudreau, te
voren leeraar aan het College de Cayenne, exploreerde in
1887 met behulp van denzelfden Boschneger Apatoe de
Marowijne, de Lawa en Itany; hij bereisde gedurende 7
maanden het westelijk gedeelte van het Toemoekhoe-
mak-gebergte en zakte de Marowijne-kreek af, die te vo-

ren nog niet was opgenomen. In 1895 trad hij als aard-
rijkskundige en topograaf in dienst van den Braziliaan-
schen staat Para, en overleed daar vier jaren later. De
geschriften, welke beide reizigers nalieten, betroffen al-
leen Fransch Guyana, het binnenland en de rivieren van
Zuid Amerika.

Somtijds werd Suriname, behalve door zulke Fransche
reizigers, bezocht door Fransche bestuursambtenaren,
die er tijdelijk vertoefden tot afwikkeling van hangende
vraagstukken of geschillen. Sedert 1770 bestond er tus-
schen beide koloniën een cartel of verdrag over de weder-
zijdsche uitlevering van deserteurs en gedroste slaven;
doch later werden de benden vijandige Boschnegers onder
aanvoering van Bonni door de troepen der W.I. Comp.
over de Marowijne, en op Fransch gebied gedreven. Hier-
mee waren de Fransche autoriteiten geenszins ingenomen,
de zaak gaf aanleiding tot verwikkelingen, en om deze
uit den weg te ruimen kwam in 1777 de intendant Ma-
louet te Paramaribo, waar de kwestie met den gouver-
neur Jan Nepveu en den Kolonialen Raad behandeld
werd. In zijne Co//0C&0W <te M m o w s gaf Malouet van
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deze reis een belangwekkend verslag. Hij deed tevens zijn
voordeel met hetgeen hij in Suriname zag, inzonderheid
op het gebied van landbouw, irrigatie en inpoldering, en
trachtte die inrichtingen in Fransch Guyana na te vol-
gen, daarin geholpen door den Zwitserschen ingenieur
Guizau. De auteurs der ylw«a/es Mar^ï'mgs e£ Cofomates
schreven daarover:

„Ainsi s'introduisit a la Guiane Francaise cette agricul-
ture hydraulique, qui prit naissance chez les Bataves,
chez ce peuple aquatique que l'on rencontre toujours
luttant contre la mer, en lui disputant ses rivages;
honneur au genie de rhomme, qui Ie premier a tracé ces
vastes Polders, oü de charmantes habitations ont rem-
placé des marais fangeux, et oü de riches cultures ont
succédé a une vegetation sauvage et stérile".

Collot d'Escury teekende hierbij aan:
„De ontginningen van onbebouwde overzeesche gron-

den in onze volkplantingen hebben voorwaar het hare
toegebragt Suriname dat aanzien te geven, hetwelk het-
zelve zoo hoog in de schatting der vreemdelingen doet
staan dat Maltebrun niet aarzelt in zijn Prm's <fe /a
Geogra^A^ t/m'üme/fe, het te noemen „la superbe Colo-
nie" en er bij te voegen: „c'est peut-être Ie chef-d'oeuvre
de ce genre d'industrie humaine" *).

Het Fransche element kwam mede te voorschijn in de
krakeelen, die van ouds aan de samenleving in deze
„superbe colonie" inhaerent waren; en geenszins in een
gunstig licht. De meeste gouverneurs vonden, zoowel in
den Raad als in het burgerlijk verkeer, eene vijandige
factie tegenover zich welke — tenzij hij hare belangen
wilde dienen — zijne positie trachtte te ondermijnen en
hem bij directeuren der Sociëteit van Suriname verdacht
te maken. Bij geen hunner nam die oppositie een zoo
acuut karakter aan als ten aanzien van mr. Jan Jacob
Mauricius, gouverneur tusschen de jaren 1742 en 1753.
Onder de tegenstanders, die 't op zijne terugroeping ge-
munt hadden, waren er ettelijke met Fransche namen,
en zelf had hij aan de hem vijandige partij den Franschen

') Hollands Roem, etc. VI. bl. 697.
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naam van La Caèa/e gegeven. Haar woordvoerder was
een invloedrijk planter, Salomon Duplessis, terwijl als de
ziel der partij optrad eene voorname intriguante, zekere
mevr. Audra *). Van hare vijf echtgenooten, die zij allen
overleefde, waren er drie van Franschen bloede geweest,
nl. de gouverneur de Cheusses, de Waalsche predikant
Audra en zijn ambtgenoot Duvoisin. Hare twee andere
echtgenooten, Hendrik Temming en Joan Raye, waren
beide gouverneurs der kolonie geweest; de omstandigheid
dat zij bij drie bestuurders van Suriname de honneurs in
het gouvernementshuis had waargenomen, had haar te
samen met haren rijkdom eene domineerende positie te
Paramaribo verschaft. Van Fransche afkomst was ook de
raad van civiele justitie Jean Paul Taunay, die met het
voeren der briefwisseling en het opstellen der belangrijk-
ste stukken was belast, waarom Mauricius hem den pen-
sionaris der Ca&a/e noemde.

Van de heerschzuchtiere mevr. Audra getuigde de aka-
demisch gevormde gouverneur, die haar als ue/«/a taafo
of „'t saligh oudwyf" placht aan te duiden, en het orakel
der Caèa/tf, „dat sy, getrouwt geweest sijnde aan drie
Gouverneurs, sedert sij selfs de hand niet meer in de re-
geering kan hebben, sich altyd een pleisier heeftgemaakt
van de regeering te contramineeren en, wat complaisance
en indulgentie omtrent haar ook gebruikt, echter die
rol constantelijk schijnt te willen voortspeelen". Het ge-
lukte eindelijk aan deze factie, door eene lange lijst van
grieven bij bewindhebbers in te dienen, Mauricius ter
zijner verantwoording naar Nederland te doen ontbieden.
Daar werd de strijd voortgezet tusschen hem en Duplessis
als vertegenwoordiger van de Caèa/e. Doch Mauricius
verantwoordde zich zoo afdoend dat directeuren, en daar-
na de Staten Generaal, hem volkomen vrijspraken en de
bevoegdheid verleenden om Duplessis te vervolgen wegens
laster. Ten gevolge van die uitspraak werd deze op de
Gevangenpoort te 's Gravenhage in hechtenis gesteld,
doch bij de amnestie van het jaar 1753 weder daaruit
ontslagen. Echter werd hij veroordeeld in de kosten van

) „Ewcyc/opaerfj'e i>an Nei«W. W«<-/«dtë, sub „vlwdra".
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het geding, met verbod om ooit weer naar Suriname
terug te keeren.

Een van zijne opvolgers, Wigbold Crommelin, die uit
eene Fransche réfugié-familie stamde, had mede zulk
eene vijandige factie tegenover zich, en ook hierbij waren
vrouwelijke invloeden in 't spel. De Caèa/e leefde nog
maar de oppositie bereikte niet zulke glorieuse uitkom-
sten als in 't geval van Mauricius. Tijdens Crommelin als
gouverneur a i twten'w het bestuur op zich nam, werd
van den kansel tegen hem gepreekt, en aan de schippers
van de vaartuigen ter reede ondershands verboden om de
vlag te hijschen of vreugdeschoten te lossen. Anders, zoo
werden zij door mevr. Scherping en andere leden der
Caèa/e bedreigd," zouden zij geen vat suyker noch coffy
meer van hen ontvangen".

Krachtiger en meer openlijk kwamen de Fransche
invloeden voor den dag, beheerschten zelfs het openbare
leven in de dagen der francomanie, tijdens den Patriot-
tentijd en de Bataaf sche Republiek. Frankrij ks lelie vaan,
en daarna de ^ncoforg, stonden toen hoog boven de ver-
trapte Prinsenvlag. Maar evenals voor het moederland
ging ook voor de kolonie de zware Fransche tijd voorbij,
en na die dagen van oorlog en omwenteling brak een
rustiger tijd aan, waarin de werken des vredes zich zooveel
beter konden ontplooien. Aan die werken van kunst en
wetenschap, van industrie en verkeer hadden ook de
afstammelingen der réfugiés hun aandeel. Zoo werd ten
jare 1856 door dr. Ch. Landré en dr. F. A. C. Dumontier
eene boekerij opgericht, welke later aan het gouverne-
ment werd overgedragen en de kern vormde voor de
Surinaamsche Koloniale Bibliotheek. In de beeldende
kunst het het Fransche element zich niet geheel onbe-
tuigd. Hoewel Pierre Jacques Benoit van geboorte een
Belg was, hij schreef in hetFransch den tekst voor zijn
plaatwerk Foyage a Swrmflm, dat hij met een honderdtal
figuren en landschappen verluchtte. Dr. Herman F. C.
ten Kate *) getuigde, dat Benoit als genre-teekenaar de
eerste plaats innam onder allen, die in de kolonie pen-

i/an NedeW. Wes<-/ndië", sub „Benot<".
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seel en teekenstift hanteerden, gelijk hij onder hen de
eenige kunstenaar van beroep, en wat meer zegt, van
groot talent was. Benoit zelf verklaarde aan het slot van
zijn werk:

„Toujours Ie crayon a la main, Ie crayon ou Ie pinceau,
nous avons cheminé en personne depuis les cötes de la
colonie jusqu'a ses dernières limites. Et partout nous
avons regarde, vu et observe, partout nous avons dessiné
ce qui se présentait de curieux et de nouveau a nos yeux.
Sous ce rapport nous pouvons dire que notre livre est Ie
plus complet et Ie plus conscientieux, qui ait été offert
a la curiosité du public jusqu'a ce jour" (1839).

Voor het openbaar verkeer en de cultures waren mede
Franschen werkzaam. Eene Fransche maatschappij open-
de in 1865 een passagiers- en maildienst tusschen Parama-
ribo en St. Nazaire, terwijl in 1888 aan de „Société Fran-
caise des télégraphes sousmarins" te Parijs concessie
werd verleend voor eene telegrafische verbinding met
Suriname. Twee jaren daarna werd Paramaribo liet aan-
vangsstation voor een kabel naar Fort de France, op
Martinique. Op de door Fransche emigranten aangelegde
Mon Trésor werden in 1880 de eerste Liberia-kof fieplant-
jes gekweekt, en later de methode voor het drogen van
bacoven voor het eerst toegepast. Eene andere plantage
van gelijken oorsprong, La Rencontre, werd het stich-
tingsoord voor eene kolonie van kleine landbouwers,
terwijl een derde, Tout-Lui-Faut, bekend werd in ver-
band met de voltooiing in 1904 van het naar die plantage
genoemde kanaal.

De nakomelingen der Fransche réfugiés, die met
Sommelsdijk, de Labadisten en daarna in de kolonie ge-
komen waren, of die met Poncet de Bretigny uit Cayenne
waren vertrokken, vermengden zich allengs met de Hol-
landsche en andere kolonisten. Het was, nadat ook de
Fransche kerk als vereenigingspunt voor eene Fransche
gemeente verdwenen was, hoofdzakelijk door de familie-
namen en stamboomen dat de herinnering aan het oude
Fransche vaderland bewaard bleef.
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