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De kolonisatie van Guyana, het fabelland, dat in het laatst van
de 16de en het begin van de 17de eeuw een aantrekkingspunt van
de Europeesche fortuinzoekers was, die er het nieuw ontdekte Ma-
nao del Dorado zochten, de gouden stad, aan het onbekende meer
Parima gelegen, waar de onnoemlijke schatten der Peruaansche
Inca's verborgen lagen, is beproefd door Spanjaarden, Franschen,
Zeeuwen en Engelschen.

De verschillende kolonisaties, welke in Guyana hebben plaats
gehad tot 1667, het jaar, waarin Abraham Crynssen Suriname op
de Engelschen veroverde, kan men in een Engelsch handschrift
van het jaar 1667 vinden: ,,An account of Guiana", toegeschreven
aan majoor John Scott *), berustend in het Britsch Museum bij de
Sloane MSS onder no. 3662. In dit handschrift behandelt de
schrijver bij „Description of Guiana" 14 kolonisaties van Euro-
peanen, van 1530 tot 1650. Ter gelegenheid van de Venezuela-
British Boundary Case, werd dit stuk gedrukt van een afschrift,
door de Hon. N. Darnell Davis van Georgetown (Britsch-Guyana)
daarvan gemaakt, en het is voor het eerst in druk verschenen in
1918 in de B i j d r a g e n en M e d e d e e l i n g e n van het
Historisch Genootschap *).

De kolonisatieproeven en -plannen met Europeanen na 1667
staan onvolledig beschreven in de Encyclopaedic van Ned. West-
Indië *), maar zijn volledig *) behandeld in een lezing, welke ik op

') Major Scott was een soldaat-planter, die 29 Augustus 1668 be-
noemd werd tot koninklijk aardrijkskundige. Over zijn loopbaan raad-
plege men de Rawlinson MSS A 175, A 178 en A 241 in de Bodleian
Library te Oxford.

•) Suriname vóór de verovering door Abraham Crynssen, door Fred.
Oudschans Dentz.

») Blz. 286 e.v.
') Tot no. 22 van het overzicht.
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2 Februari 1917 in de Maatschappij der Nederlandsche Letter-
kunde te Leiden heb gehouden ter gelegenheid van de herdenking
van het 250-jarig bezit der kolonie Suriname op den 27en dier
maand. Deze lezing is opgenomen in het K o l o n i a a l Tijd-
s c h r i f t van Maart 1917 no. 3 *).

* *

Wij gaan de invoering van negerslaven uit Afrika stilzwijgend
voorbij, omdat deze geen Europeesche kolonisatieproeve was,
al heeft deze het gewest aan een bevolking van kleurlingen ge-
holpen, welke thans de helft van het aantal inwoners uitmaakt.
In Nederlandschen zin opgevoed en ontwikkeld, nemen zij een
belangrijke plaats in de samenleving in. De 17000 Boschnegers
(afstammelingen van de in de oerbosschen gevluchte slaven)
leven buiten elk staatsverband.

Ruim een jaar na Crynssens komst riepen de Staten van Zee-
land bij placaat van 6 Juli 1668 belangstellenden op zich naar
Suriname te begeven, waar zij zouden genieten ,,vrydomme
wanneer zy met haere personen, huysgezin en gevolgh nae Su-
riname gaen". Hoe wordt de kolonie geprezen: Klimaat en
bodem munten uit boven alle andere landen in deze gewesten en
bovendien is Suriname „vry van dangereuse stormen, die men
orcanen noemt".

De landbouwers en handwerkslieden, welke de Staten op het
oog hadden, zouden ,,vrye en onbekommerde toeganck en tran-
sport, vrydom van alle lasten en imposten" gedurende vijf jaren
krijgen, enz., maar de liefhebbers bleven uit, en binnen drie jaren
zonden 46 inwoners een adres aan de Staten van Zeeland, gedag-
teekend 11 Maart 1671, waarin zij in 8 punten de middelen tot
opbeuring der kolonie aangaven. Er waren toen ongeveer 800 in-
woners, Christenen en Joden, 52 suikerplantages, 2500 negersla-
ven en 500 Indiaansche slaven. De onderteekenaars vroegen om
„blanke dienstboden, timmerlieden, metselaars, smits, scheeps-
timmerluyden ofte sloepmaeckers en houtzaegers".

Had Jacob Becker (van Spiers) reeds in 1664 getracht voor den
vorst van Beieren een stuk grond in Guyana te krijgen tot stich-
ting van een kolonie en later, in 1669, voor den vorst van Hanau,
waarvoor de Staten-Generaal een contract hadden bekrachtigd ^),

>) Blz. 308-336.
•) De eerste onderteekenaar was de predikant Ds. Basseliers.
•) Een Duitsch econoom in en over ons land omstreeks 1670, OMSS

£«««', 1910 blz. 65 vlg. en iV. i?o«. Cowraw/ van 7 Januari 1942, Och-
tendblad.
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in 1670 zette hij met een zekeren Goris een kolonisatieplan van
Rotterdam uit op touw om boerengezinnen naar Suriname over te
brengen, maar het slaagde niet.

Johannes Heynsius, die in 1674 tot gouverneur van Suriname
benoemd was, stelde in zijn sollicitatie naar dit ambt een plan
voor om 50 a 60 boeren en 20 a 30 boerenmeiden naar Suriname
over te brengen en deze ieder jaar met nieuwe kolonisten te ver-
meerderen. Maar hij had ook anderen op het oog. Zijn voornemen
was een gestudeerd persoon, „die sich op de cruyden verstaedt en
soude connen dienen voor apotheker en doctor, ook een vroed-
vrouw" mede te nemen. In zijn aanstelling van 22 October 1674
wordt hem / 3000 voor zijn kolonisatieplan toegezegd, benevens
nog / 3000 voor transport van 100 vrije lieden „bequaem tot de
culture en voorsien met een redelycke quantiteydt bestiael", alles
in suiker te betalen.

Hoe vermeerdering der bevolking de aandacht der overheid
had, blijkt wel uit art. 4 der voorwaarden, op welke de Staten
van Zeeland zich bereid verklaarden de kolonie in 1679 af te
taan aan de W.I. Compagnie luidende: „welke vermeerdering

van opgezeetenen en coloniers het eenigste middel is om de ge-
melde Colonie ten voordeele van den Staat te doen opnemen en
reusseeren".

Evenzoo blijkt dit uit het octrooi van 23 September 1682, door
de Staten-Generaal aan de W.I. Comp. verleend, waarin art. IX
bepaalde: „dat dewyle tot den aenbouw van voorsz. Colonie mede
ten hoogsten noodsakelyck is, dat het getal der blancke Menschen
aldaer, soo veel en spoedigh mogelyck geaugmenteert werde; soo
sal de Compagnie besorgen, dat derwaerts uyt deze Landen soo
veel Personen mogen werden getransporteert, als voorsz. Com-
pagnie sal konnen en bequaem wesen uyt te wercken".

Zelfs werd in art. X van dit octrooi vastgelegd, dat alle schepen,
naar Suriname zeilende, 12 personen moesten overvoeren (tegen
40 gulden voor reis- en kostgeld), terwijl art. III aan alle kolo-
nisten, zich in Suriname nederzettende, „voor gelycke thien jaren
sullen hebben geleycke vryheyt en exemptie".

De pionier-gouverneur Van Aerssen van Sommelsdyck wijdde
niet minder aan bevolkingsaanwas zijn aandacht. De poging van
de Staten van Holland van 20 Juli 1684 om misdadigers naar
Suriname te zenden, faalde. Meer succes had de gouverneur met
de honderden Fransche uitgewekenen, waarvan velen tot wel-
vaart kwamen. Koophandel en nijverheid en vooral landbouw
breidde deze groep menschen sterk uit, en velen hebben belang-
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rijke regeeringsposten in het gewest bekleed. Men raadplege
slechts de vele Fransche namen, aan de door hen aangelegde
plantages gegeven. Minder succes had Van Sommelsdyk met de
godsdienstige sekte der Labadisten uit Friesland, die zich te ver ,
van Paramaribo heeft nedergezet. Ziekte en tweedracht onder
de broeders en zusters en aanvallen van de Indianen deden deze
kolonie te gronde gaan.

Een ander middel tot aanwas der bevolking was de uitzending
van weesjongens en weesmeisjes om onder de gereformeerde
planters en ingezetenen te worden verdeeld. Op 21 December
1690 schrijven de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis te
Amsterdam, dat 27 jongens en 20 meisjes met „De Prinses
Royaal" gezonden zijn, en twee jaren later vroeg men weer om
60 jongens en 25 meisjes derwaarts te zenden (Politieke Notulen
van 7 Januari 1692).

Het plan om Joodsche immigranten naar Suriname te zenden
is er niet alleen een van dezen tijd. In 1737 werd zulks in de in-
structie van gouverneur G. van de Schepper opgenomen. Maar
zijn opvolger Mauricius was er tegen. Deze voelde meer voor Eu-
ropeesche families. Directeuren van de Sociteit stelden toen con-
ditiën daarvoor vast, en in 1747 en 1748 kwamen Paltser en Ba- ^
seler boeren in Suriname. Na 2 jaar waren er van 87 personen •
slechts 7 mannen en 4 vrouwen over. Tegen koortsen en aanvallen
van de Boschnegers waren de kolonisten niet bestand. Bovendien
bleken — schreef Mauricius — de boeren geen boeren te wezen! De
meesten hunner waren als mijnwerkers bij de Geoctroyeerde Suri-
naamsche Mineraal Comp. van Wilhelm Hack ingedeeld geweest.

Een volgend plan was dat van den Zwitserschen doctor Louis
de Bussy, geneesheer te Paramaribo. Toen de 17 gezinnen uit
Basel op 19 October 1747 aankwamen, was er niets te hunner .$
ontvangst gereed en deze menschen hebben den gouverneur
„ruim zooveel occupatie en hoofdbreken [gegeven] als andere
zaken tezamen". Muiterij en ziekte teisterden de vestigingplaats.
De Bussy misdroeg zich en verliet, geruïneerd, het land, leed
schipbreuk en liep ten slotte met een afgezet been in New York
te bedelen.

Een der somberste bladzijden in Suriname's geschiedenis was
de kolonisatie onder den Duitschen baron Von Bülouw aan het
pad van Rama (Oranjepad). Op Carolinenburg vestigden zich 50
personen, over welke het echter na korten tijd tal van klachten
regende. Von Bülouw werd in 1756 afgezet en de vestiging op-
geheven.
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Aan het plan van den Hongaar mr. Alexander Salonthay van
Salontha, die den koning van Pruisen in de roemruchtige cam-
pagne 1747-1755 en H.H.M.M, bij het 1ste regiment Oranje-
Nassau als officier had gediend, later planter op de plantages
„Java" en „Mannheim" was geworden, om blanken langs de
Comme wij neri vier te vestigen, werd geen uitvoering gegeven.

Hetzelfde lot trof het uitvoerig „project" van den secretaris
der kolonie Gosenaar, alsmede een ander ongedagteekend plan
uit het laatst van de achttiende eeuw „project omme20a25fa-
milien zeer voordeelig te plaatsen en te etablisseeren in de colonie
Suriname".

Ook in de 19de eeuw heeft het niet aan kolonisatieplannen
ontbroken, zooals dat van overbrenging van boosdoeners, ge-
vangenen en behoeftigen van de Saksische regeering in 1828 en
van de Pruissische regeering in 1834, dat van J. C. Muller te
Amsterdam in 1836, dat van A. F. van den Bergh in 1841, dat van
den gep. Luit. t/z J. H. Westphal in 1847, dat van de Duitsche
commissie prof. dr. Dütenhofer, Schunck, dr. Voltz en Noach in
1853, dat van de heeren Lulin en Beauregard met 5000 Zwitsers.
De kolonisatie van 1845 met Nederlandsche boeren, door de pre-
dikanten A. van den Brandhoff, J. H. Betting en A. Copyn op
touw gezet, welke onze regeering bijna 6*/j ton heeft gekost en
die schijnbaar faalde, maar waarvan de afstammelingen, als de
Hollandsche Boeren bekend, nog nabij Paramaribo wonen, is
meer bekend. De kolonisatie van Würtenbergers, door A. Kappler
aangevangen, heeft niet aan het doel beantwoord.

Ten slotte wijzen wij op de voorstellen van gouverneur R. F.
van Raders van 1855, welke niet doorgingen, evenmin als die
van gouverneur T. van Asch van Wyck in 1892, en van gouver-
neur C. Lely in 1905.

Een kleine groep Duitsche kolonisten, die in 1896 onvoorbereid
in Suriname aankwam, voornamelijk vegetariërs, is het ook niet
naar den vleeze gegaan.

En zoo blijft de noodkreet van den luitenant-gouverneur
Pieter Versterre (1671-1677) aan den raadpensionnaris van Zee-
land Pieter de Huybert van 4 Juli 1675 om meer bevolking,
nog even actueel als zij toen was.

*
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Een overzicht van dekolonisatieproeven en -plannen volgt hier:

1. Onder gouverneur C. van Aerssen van Sommelsdyck in de
jaren 1683-1688.

a. met misdadigers in 1684,
1. met Fransche uitgewekenen,
c. met Labadisten in 1684.
2. Onder gouverneur Johan van Scharphuizen: met wees-

jongens en weesmeisjes van Amsterdam in 1690 en 1692.
3. Onder Gouverneur J. J. Mauricius:
a. met Palzersin 1747.
è. met Zwitsers in 1748.
3. Onder de gouverneurs H. E. baron von Spörcke, W. Crom-

melin en P. H. van der Meer:
de vestiging aan het Oranjepad of Pad van Rama in 1751 /1756
5. Onder de gouverneurs B. J. Elias, R. F. van Raders en jhr.

J. G. O. S. von Schmidt auf Altenstadt:
met Hollandsche Boeren aan de Saramacca in 1845.
6. Onder gouverneur jhr. J. G. O. S. von Schmidt auf Al-

tenstadt :
met Wurtenbergers onder August Kappler aan de Marowyne

in 1853.
7. Onder gouverneur W. Tonckens J.Lzn:
met Duitschers in 1896.

B.
1. dat van de Staten van Zeeland van 1668,
2. dat van Becker en Goris van 1670,
3. dat van de inwoners van Suriname in 1671,
4. dat van Johannes Heinsius van 1674,
5. dat van de Staten van Zeeland bij de voorwaarden van

den afstand der kolonie aan de W.I. Compagnie in 1679 (art. 4),
6. dat, blijkende uit het octrooi van 1682 (art. IX),
7. dat, blijkende uit de instructie van den gouverneur van

Suriname Gerard van de Schepper in 1737,
8. dat van den Hongaar mr Alexander Salonthay van Sa-

lonta van 1778/1779,
9. dat, toegeschreven aan den secretaris der W.I. Compagnie

Gosenaar,
10. dat van een onbekende; nrs. 9 en 10 uit het laatst der

18de eeuw,
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11. dat van de Saksische regeering in 1828 met boosdoeners,
gevangenen en behoeftigen,

12. dat van de Pruissische regeering in 1834 met boosdoeners,
gevangenen en behoeftigen,

13. dat van den heer J. C. Muller van 1836,
14. dat van den gepensioneerden luitenant ter zee J. H. West-

phal van 1847,
15. dat van de Duitsche commissie Dütenhofer-Voltz-Schunck-

Noach van 1853,
16. dat van den heer A. G. A. van den Bergh van 1841,
17. dat van de heeren Lullin en Beauregard met Zwitsers,
18. dat van de commissie van 1853 tot Europeesche koloni-

satie,
19. dat van R. F. baron van Raders van 1855,
20. dat van de commissie van 1892, benoemd door de gouver-

neur jhr. T. A. J. van Asch van Wyck,
21. dat van gouverneur C. Lely van 1905,
22. dat van gouverneur mr. D. Fock van 1909,
23. dat van de heeren dr. Th. Lens, Tj. Pyttersen, J. A. Liems

en L. C. Tomson van 1929 met Hollandsche boeren,
24. dat van prof. dr. N. H. Swellengrebel van 1939 met Joden,
25. dat van dr. W. C. Klein m.i. van 1940.
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