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Inleiding 

 

‘Het bewind van Van Scharphuizen is in de 

Surinaamse geschiedenis een betrekkelijk onbeschreven blad’.1 

 

Johan van Scharphuijsen (?? – 15 september 1699) werd benoemd tot gouverneur van de kolonie 

Suriname in 1688, na het plotse overlijden van Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck in juli van 

datzelfde jaar. In maart 1689 kwam Van Scharphuijsen aan in Paramaribo. Zowel zijn werkgever, de 

Sociëteit van Suriname, als andere Surinaamse planters uitten vanaf 1694 hun onvrede over het 

bestuur van de gouverneur. Toch zou Van Scharphuijsen tot 1696 aanblijven als gouverneur. In dat 

jaar werd zijn positie overgenomen door Paul van der Veen. Zoals het citaat boven aan deze pagina 

suggereert is er nog weinig over Van Scharphuijsen geschreven. Tot op heden is er geen enkele studie 

aan hem gewijd. Wanneer zijn persoon voorkomt in andere wetenschappelijke werken, wordt hij en 

passant vermeld en wordt in een paar korte alinea’s zijn gouverneurschap beschreven. Dit was het 

geval bij een van de eerste historische overzichten van de Surinaamse geschiedenis getiteld de 

geschiedenis van Suriname, van J. Wolbers uit 1861. In dit overzichtswerk van 850 pagina’s werd in 

zes pagina’s de hoogtepunten van Van Scharphuijsens gouverneurschap aangestipt. J.M. van der Linde 

besteedde in zijn Surinaamse suikerheren iets meer aandacht aan Van Scharphuijsen, al deed hij dat 

deels toevallig: Van Scharphuijsens zus was getrouwd met de gereformeerde predikant Johannes 

Basseliers (1640-1689) die het uitgangspunt van dit werk vormt. Goslinga nam in zijn standaardwerk 

iets meer ruimte om het gouverneurschap van Van Scharphuijsen te beschrijven, maar Van 

Scharphuijsen was nooit het focuspunt van zijn onderzoek, dat zich op de geschiedenis van een gebied 

richtte. G.W. van der Meiden heeft zich in zijn werk Betwist Bestuur het meest gericht op gouverneurs 

en was daarmee een belangrijk startpunt voor dit onderzoek. Ook hij had echter weinig ruimte voor 

Van Scharphuijsen, wiens gouverneurschap hij in vijf pagina’s beschreef. Over Van Sommelsdijck 

besteedde Van der Meiden ruim 20 pagina’s. In recentere invloedrijke werken zoals Riches from 

Atlantic Commerce, The Colonial State in the Caribbean, Dutch Atlantic Connections en White Lies 

and Black Markets wordt Van Scharphuijsen eveneens in het voorbij gaan genoemd.2 Dit terwijl hij 

                                                      
1 G.W. van der Meiden, Betwist bestuur. Een eeuw strijd om de macht in Suriname (Amsterdam: De Bataafsche 

Leeuw, 1987), 58-9. 
2 J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname (Amsterdam: S. Emmering, 1970, oorspr. uitgave 1861) 82-7; J.M. van 

der Linde, Surinaamse suikerheren en hun kerk. Plantagekolonie en handelskerk ten tijde van Johannes 

Basseliers, predikant en planter in Suriname, 1667-1689 (Wageningen: H. Veenman en Zonen, 1966); C. Ch. 

Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791 (Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1985) 

hfst. 8 & 10; Van der Meiden, Betwist bestuur, 57-62; J. Postma & V. Enthoven (red.), Riches from Atlantic 

Commerce. Dutch Transatlantic Trade and Shipping, 1585-1817 (Leiden/Boston: Brill, 2003); J.M.W. 

Schalkwijk, The Colonial State in the Carribean. Structural analysis and changing elite networks in Suriname 
1650-1920 (Den Haag: Amrit/Ninsee, 2011), 309-12; G. Oostindie & J. V. Roitman (red.), Dutch Atlantic 

Connections, 1680-1800. Linking Empires, Bridging Borders (Leiden/Boston: Brill, 2014); K. Fatah-Black, 
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bijna acht jaar gouverneur was in een voor de Republiek interessante periode. De Negenjarige Oorlog 

(1688-1697) tegen Frankrijk begon in hetzelfde jaar dat Van Scharphuijsen benoemd werd als 

gouverneur en Van Scharphuijsen was na Van Sommelsdijck pas de tweede gouverneur van Suriname 

sinds de oprichting van de Sociëteit van Suriname (1683), de instantie die vanuit de Republiek de 

gelijknamige kolonie bestuurde. Deze scriptie beoogt een antwoord te geven op de vraag hoe Johan 

van Scharphuijsen met de mogelijkheden die voorhanden waren en het kader waarbinnen hij opereerde 

een bestuursfunctie als gouverneur van Suriname heeft ingevuld tussen 1689 en 1696 waarbij gekeken 

wordt naar zijn bestuurlijke mogelijkheden, de verdediging van de kolonie, financiën, relaties met 

kolonisten en de directeuren van de Sociëteit, slavernij en handel? 

In dit onderzoek zal Van Scharphuijsen als centraal uitgangspunt worden genomen en zal de 

Surinaamse geschiedenis vanuit dit uitgangspunt worden behandeld. Van Scharphuijsen (ook: Van 

Scherp(en)huijsen, Van Scharphuijs en meer varianten) was eerst planter, slaveneigenaar en koopman 

voor hij benoemd werd tot gouverneur. Hij had eveneens banden met de Gereformeerde Kerk 

vanwege zijn zwager Johannes Basseliers, de eerste Nederlandse hervormde predikant in Suriname. 

Toen Van Sommelsdijck in 1683 werd benoemd tot gouverneur was Van Scharphuijsen al een van de 

planters in Suriname met de grootste plantages; zowel qua productie als omvang. De rechten en 

plichten van de gouverneur werden vastgelegd in het octrooi (1682) dat de grondslag vormde van de 

Sociëteit van Suriname en het leidende rechtsgeldige document zou blijven tot het eind van de 

achttiende eeuw. De volgende vragen zullen in dit onderzoek thematisch aan bod komen. Hoe 

organiseerde Van Scharphuijsen als gouverneur de verdediging van de kolonie? Hoe ontwikkelden de 

Surinaamse handel en suikerexport zich gedurende Van Scharphuijsens gouverneurschap? Kende Van 

Scharphuijsen als gouverneur een grote mate van autonomie of was hij sterk gebonden aan het octrooi 

en aan de wil van de directeuren van de Sociëteit? Hoe ging Van Scharphuijsen om met de planters in 

de kolonie en slavenmanagement? Hoe ging Van Scharphuijsen om met conflictsituaties met andere 

kolonisten in Suriname? 

Om tot een antwoord te komen op al deze vragen zal gebruik worden gemaakt van de bronnen 

van onder meer de Sociëteit van Suriname uit het Nationaal Archief in Den Haag alsmede diverse 

briefwisselingen en andersoortige documenten uit het Amsterdamse Stadsarchief en het Zeeuws 

Archief in Middelburg. Deze primaire bronnen vormen de basis en het uitgangspunt van dit 

onderzoek. Daarnaast is de literatuur omtrent de Surinaamse geschiedenis en de geschiedenis van het 

Atlantisch gebied en de Republiek geraadpleegd. Veel titels en auteurs daarvan zijn reeds in deze 

inleiding genoemd. 

De opzet van het onderzoek is thematisch. Het eerste hoofdstuk bestaat uit een 

voorgeschiedenis van Suriname vanaf 1603 tot en met de oprichting van de Sociëteit (1683) en het 

gouverneurschap van Van Sommelsdijck (1684-’88). Het gouverneurschap van Van Scharphuijsen 

                                                      
White Lies and Black Markets. Evading Metropolitan Authority in Colonial Suriname, 1650-1800 

(Leiden/Boston: Brill, 2015). 
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komt aan bod in hoofdstukken twee en drie. Hoofdstuk twee is toegespitst op het gouverneurschap als 

bestuurlijk fenomeen met de thema’s verdediging van de kolonie, autoriteit en autonomie van de 

gouverneur en financiële zaken waar de gouverneur mee te maken kreeg. Het derde hoofdstuk richt 

zich op de plantage-economie en handel. Hier komen de thema’s suikerproductie, handel met de 

Republiek en andere Caraïbische kolonies en slavernij aan bod. In het laatste deel van dit hoofdstuk 

worden de aanklachten en de laatste jaren van Van Scharphuijsen toegelicht. 
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Hoofdstuk 1 – Geschiedenis van Suriname (1603-1688) 

 

Vroegste geschiedenis (1603-1681) 

Spanningen, conflicten, ruzies en twisten kenmerkten het Suriname van de zeventiende en achttiende 

eeuw. Liefst vijf gouverneurs werden tijdens hun bestuur teruggeroepen, te weten Van Scharphuijsen, 

Van der Veen, Raije, Van de Schepper en Mauricius. Bovendien werd Van Sommelsdijck vermoord in 

1688. In dit hoofdstuk zal een beeld worden geschetst van Suriname vanaf het begin van de 

zeventiende eeuw, toen de eerste vormen van kolonisatie zich begonnen af te tekenen, tot en met het 

gouverneurschap en de dood van Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (1684-1688). De centrale 

vraag bij dit hoofdstuk is hoe en door wie Suriname gekoloniseerd werd, en wat de staat van deze 

kolonie was toen Johan van Scharphuijsen aantrad als gouverneur in 1689. De vroegste geschiedenis 

van het koloniale Suriname zal aan bod komen, waaronder het stichten van Engelse plantages, de 

verovering van Suriname door Zeeuwen onder leiding van Abraham Crijnssen in 1667 en de 

oprichting van de Sociëteit van Suriname in 1682. Het gouverneurschap van Cornelis van Aerssen van 

Sommelsdijck, dat zal dienen als opzet voor de latere vergelijking met het gouverneurschap van Johan 

van Scharphuijsen, wordt daarna behandeld. Tot slot zal gekeken worden naar de relatie tussen de 

oorspronkelijke bewoners van Suriname - te weten de Carib- en Arowak-indianen - en de 

demografische kenmerken van de aanwezige Europeanen.3 

De koloniale geschiedenis van Suriname begon vroeg in de zeventiende eeuw. Spanje en 

Portugal hadden beide al in de zestiende eeuw grote overzeese rijken gesticht in Noord- en Zuid-

Amerika. Maar de ‘Wilde Kust’ van Guyana, zoals het huidige Brits en Frans Guyana en Suriname, 

alsmede delen van Brazilië en Venezuela heetten, waren nog niet gekoloniseerd. In 1603 betoogde 

Willem Usselincx (1567-ca. 1647) voor de Staten-Generaal dat het wenselijk was om Guyana met 

behulp van een West-Indische Compagnie (WIC) te koloniseren. De Vereenigde Oost-Indische 

Compagnie (VOC) was het jaar daarvoor opgericht. In 1605 werd in Amsterdam de Guiaanse 

Compagnie opgericht die diverse handelsposten op de Guineese kust stichtte. Voor raadspensionaris 

Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) was vrede met Spanje aan het begin van de zeventiende eeuw 

echter belangrijker dan kolonisatie. Usselincx zag het juist als een manier om een bolwerk te creëren 

tegen de bezittingen van de Spaanse kroon overzee. De eerste blijvende kolonies in Guyana waren 

Essequibo, gesticht in 1616, en Berbice, gesticht in 1627. Beide kolonies waren tot in de achttiende 

eeuw echter van weinig betekenis. Usselincx gaf zijn wens voor de oprichting van een WIC niet op en 

bleef aandringen. Pas na Van Oldenbarnevelts dood en de machtsovername van Prins Maurits (1567-

1625) werd op 3 juni 1621 de WIC opgericht. De eerste, blijvende handelspost in Suriname werd door 

Nederlanders gesticht in 1633. De eerste belangrijke, blijvende kolonie in Suriname werd in 1651 

                                                      
3 Van der Meiden, Betwist bestuur, 7; Schalkwijk, The Colonial State, 368; Fatah-Black, White Lies and Black 

Markets, 3. 
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gesticht door de Engelsman Francis Willoughby (1614-1666), Baron van Willoughby of Parham. 

Nadat de WIC Brazilië in 1654 als kolonie verloor, verschoof de aandacht weer naar de kust van 

Guyana. In de eerste jaren werd daar tabak en suikerriet verbouwd, met behulp van Afrikaanse slaven. 

Na de Engelse Restauratie4 gaf Karel II in 1663 Willoughby en Hyde het octrooi over de kolonie. 

Willoughby en tweede eigenaar van Suriname, Lawrence Hyde, kregen toestemming van Karel II om 

Suriname te besturen, al moesten zij 30.000 akkers5 land gereserveerd houden voor de koning en hem 

tevens één vijfde van de opbrengst aan goud en zilver betalen. Willoughby en Hyde mochten net 

zoveel personen toelaten als zij nodig achtten. Er werden wetten ingevoerd, rechters aangesteld en 

iedereen mocht handel drijven met de kolonie, zolang zij toestemming hadden van Willoughby en 

Hyde. Zij benoemden een gouverneur en stelden tevens een vergadering en een raad in om hen te 

helpen bij het bestuur. Willoughby en Hyde waren ook verantwoordelijk voor de verdediging van de 

kolonie. In deze opzichten vertoonde het ‘Nederlandse’ Suriname een continuïteit met het ‘Engelse’ 

Suriname. Suriname in de Engelse periode werd gekenmerkt door een toename in het aantal slaven, 

het aantal suikermolens en de aankomst van ervaren planters uit Barbados. In 1665 waren er 175 

plantages in Suriname waarvan er ongeveer vijftig suiker produceerden. In datzelfde jaar verlieten 

zo’n 200 Europeanen de kolonie, inclusief de gouverneur Willoughby.6 

 In 1665 brak tevens de Tweede Engels-Nederlandse Zeeoorlog uit. De Zeeuwse vlootvoogd 

Abraham Crijnssen werd erop uitgestuurd om Essequibo en Berbice te heroveren en Suriname te 

veroveren op de Engelsen. De Staten van Zeeland hadden drie redenen om Suriname te veroveren. Ten 

eerste het verlangen om een basis te hebben op de ‘Wilde Kust’, die de kolonies in de regio en de WIC 

zou kunnen versterken. Ten tweede lag Suriname op een strategisch gunstige plek en kon het dienen 

als uitvals- en militaire basis. Ten derde werd het gezien als geschikte locatie voor het verbouwen van 

suiker en andere producten. De Staten van Holland stonden aanvankelijk niet achter het plan van 

Zeeland. Pas nadat Suriname werd veroverd zag ook Holland heil in deze onderneming. In februari 

1667 kwam Crijnssen met zijn vloot aan voor Paramaribo en veroverde hij Suriname. Het verdrag dat 

Crijnssen daar sloot laat zien dat de Zeeuwen Suriname graag wilden behouden. Geen van de 

plantages werden geplunderd of vernietigd. Iedere ingezetene mocht zijn bezit houden, met 

uitzondering van de afwezige planters. In het verdrag werd tevens als oorlogsbuit een betaling van 

100.000 pond suiker opgenomen. De ingezetenen die dat wensten – voornamelijk Engelsen - mochten 

vertrekken. Crijnssen heroverde vervolgens Berbice alvorens naar Virginia te varen, daar een groot 

                                                      
4 De Engelse Restauratie maakte in 1660 een einde aan de Republiek van Oliver Cromwell door Karel II te 

kronen als koning. Cromwell en zijn zoon regeerden Engeland tussen 1653 en 1659. 
5 Een akker (‘acre’) was iets meer dan 4000m² groot. ‘Akker (Bouwland)’, zie 

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/akker. 30.000 Akkers beslaan ongeveer 120km². 
6 Van der Meiden, Betwist bestuur, 17-19; Schalkwijk, The Colonial State, 67-69, 90, 99; C. Ch. Goslinga, The 

Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 1580-1680 (Assen: Van Gorcum, 1971) 35-36, 38-39, 413, 419-

22, 429; K. Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, (Proefschrift, Universiteit Leiden, 2013), 26, 38-9; 

H. den Heijer, De geschiedenis van de WIC (Walburg Pers: Zutphen, 2002, 2e gewijzigde druk) 21-29, 43; J. 

Postma, “Suriname and its Atlantic Connections, 1667-1795”, in Postma (red.), Riches from Atlantic Commerce, 

289; Fatah-Black, White Lies and Black Markets, 3, 16-20, 22-5. 

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/akker
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aantal Engelse koopvaardijschepen te veroveren en terug te varen naar de Republiek. Met de Vrede 

van Breda uit juli 1667, kwam een eind aan de Tweede Engelse Oorlog. Hierin werd de verovering 

van Suriname bekrachtigd, waarvoor de Engelsen Nieuw-Nederland kregen; op dat moment geen 

ongunstige ruil. De erfgenaam van de in 1666 overleden Francis Willougbhy, William Willoughby, 

kon echter niet leven met het verlies van Suriname. Hij organiseerde een particuliere expeditie om – 

tegen het vredesverdrag in – Suriname te heroveren. Dat lukte in oktober 1667, waarna Crijnssen 

Suriname weer heroverde in april 1668. Williams zoon Henry Willoughby die de expeditie leidde, 

vernielde in de tussentijd alle suikermolens behalve die van de joodse ingezetenen van de kolonie. Na 

Crijnssens aankomst in Suriname verlieten veel Engelsen de kolonie, maar meer Engelsen wilden 

ondanks het nieuwe Zeeuwse bestuur toch in Suriname blijven. Ondanks de Vrede van Breda, waarin 

de nieuwe grondverdeling was vastgelegd, bleef de dreiging van een Engelse herovering van Suriname 

tot 1674 aanwezig. In dat jaar werd de Vrede van Westminster getekend, die een eind maakte aan de 

Derde Engelse Zeeoorlog (1672-1674). Hierin werden de afspraken van Breda bevestigd; de Engelsen 

zouden Nieuw-Nederland houden en de Republiek Suriname. De WIC bleek niet bestand tegen de 

Vrede van Breda, de mercantilistische Engelse wetten die het gevolg waren van deze vrede en de 

Derde Engelse Zeeoorlog van 1672-74, en ging in 1674 failliet.7  

In 1675 werd de tweede WIC opgericht. Holland was niet tevreden met het Zeeuwse bestuur 

van de kolonie en drong er bij Zeeland op aan om Suriname over te geven aan de WIC. Suriname lag 

in het octrooigebied van de WIC maar Zeeland weigerde. Het bestuur in Suriname in deze eerste 

periode van kolonisatie - tussen 1651 en 1683 - was onzeker. Er werd veel ad hoc besloten. Een 

duidelijke, omlijnde bestuursregeling bestond niet. Het gevolg hiervan was dat de individuele planter 

een grote mate van vrijheid kende. Onder de ingezetenen die vermogend waren bestond het idee om 

zich zo snel mogelijk te verrijken alvorens even snel weer terug te keren naar de Republiek. In 1674 

werd het octrooi van de WIC hernieuwd en gold de handelsmonopolie enkel voor de Afrikaanse kust 

en het gebied tussen de Kreeftskeerkring tot 30º ten zuiden van de evenaar. Particuliere handelaars 

moesten recognitiegelden betalen aan de WIC. Suriname werd in het document niet vermeld en bleef 

voorlopig onder Zeeuws bestuur.8 

 

                                                      
7 H. den Heijer, Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede Westindische Compagnie op 

Afrika, 1675-1740 (Zutphen: Walburg Pers, 1997) 22; Van der Meiden, Betwist bestuur, 20-23, 26-30. S. . 

Zijlstra, “Anglo-Dutch Suriname. Ethnic Interaction and Colonial Transition in the Caribbean, 1651-1682”, 

(Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2015), 40, 42; T. Weterings, ‘Zeeuws Suriname, 1667-1683’, OSO 

Tijdschrift voor Surinamistiek, 30:2, (oktober 2011), pp. 338-355, aldaar 338. 
8 Van der Meiden, Betwist bestuur, 20-23, 26-30; Schalkwijk, The Colonial State, 70, 91-92, 99; Goslinga, The 

Caribbean 1580-1680, 398-400, 405-08, 426; Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 267; Fatah-Black, 

“Suriname and the Atlantic World”, 12, 26, 39; Postma, “Suriname and its Atlantic Connections”, 289; Fatah-

Black, White Lies and Black Markets, 3-4, 20, 27-29. 
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De oprichting van de Sociëteit van Suriname (1682-83) 

De oprichting van de Sociëteit van Suriname en het opstellen van het bijbehorende octrooi betekenden 

een verandering in de koloniale geschiedenis van Suriname. In het octrooi werden zaken als de 

organisatie van het bestuur, de heffing van belastingen en de invoer van slaven vastgelegd. Suriname 

had nu een legaal (doch fluïde) kader en ontwikkelde zich tot kolonie en vestigingsplaats. Zeeland 

bleek niet in staat om Suriname effectief te besturen en was bereid de kolonie van de hand te doen. Dat 

had vijf redenen. Ten eerste had het te maken met het vertrek van nagenoeg alle Engelse planters in de 

jaren die volgende op de Zeeuwse verovering van Suriname. Aan het eind van de jaren 1670 waren er 

nog 31 Engelse planters in Suriname, de rest was vertrokken. Er waren niet voldoende Nederlanders 

om dit vertrek op te vangen. Ten tweede ontstonden er ingrijpende conflicten met de oorspronkelijke 

indiaanse bevolking van Suriname. Ten derde bestond er een tekort aan goederen. Tot slot lukte het de 

Zeeuwen niet om Suriname tot een florerende plantagekolonie te ontwikkelen, zoals de Engelsen 

hadden gedaan. De vijfde oorzaak hing samen met de eerste vier: Suriname maakte onder Zeeuws 

bestuur een verlies van bijna fl. 300.000,- over een periode van vijftien jaar.9  

De Staten van Zeeland besloten over te gaan tot de verkoop van de kolonie. Amsterdamse 

kooplieden oefenden druk uit op de Kamer Amsterdam van de WIC om Suriname over te kopen. In de 

vroedschap van Amsterdam werd hiervoor in oktober 1681 een commissie ingesteld. Hierin hadden 

Joannes Hudde, Gerard Bors van Waveren, Nicolaes Witsen, Jan Appelman en Koenraad van Klenck 

zitting. De verwachtingen voor Suriname waren gunstig, het zou een ‘tweede Braziel’ kunnen worden. 

Het advies van 27 november 1681 luidde dan ook om de aankoop door te zetten. Het werd aanbevolen 

om de vaart open te houden voor alle ingezetenen van de Republiek alsmede de belastingen laag te 

houden om zo de vestiging van planters te stimuleren. De lage belastingen en de grote investeringen 

vanuit de Republiek die volgden laten zien dat Suriname werd gezien als een langetermijnproject. 

Toekomstige gouverneurs zouden worden benoemd door de Staten-Generaal op voordracht van de 

bewindhebbers van de WIC. De Staten-Generaal zou daarnaast 300 à 400 man onderhouden voor de 

bescherming van Suriname. Met deze aanbevelingen werd ingestemd door Burgemeesters en Raden. 

Deze besluiten vormden de kern van het octrooi van de Sociëteit van Suriname op de handel met 

Suriname uit 1682. Raadspensionaris van Holland, Gaspar Fagel, en de WIC waren betrokken bij het 

opstellen van het concept-octrooi uit mei 1682. Deze werd in de Staten van Holland behandeld. Het 

was niet eenvoudig om tot een beslissing te komen. Een aantal hoofdparticipanten lag nog dwars; zij 

zagen te veel risico in de aankoop van de kolonie. Uiteindelijk gingen ook zij overstag en kon in 

september 1682 het concept-octrooi worden voorgelegd aan de Staten-Generaal.10  

De politiek-socioloog Marten Schalkwijk stelt terecht dat de mercantilistische intenties van het 

octrooi duidelijk zichtbaar waren. Zo werd verwacht dat commercie en scheepvaart zouden toenemen 

                                                      
9 Schalkwijk, The Colonial State, 93-94, 97, 101, 257; Van der Meiden, Betwist bestuur, 31-33; Goslinga, The 

Caribbean 1680-1791, 30-31, 271; Zijlstra, “Anglo-Dutch Suriname”, 12. 
10 Van der Meiden, Betwist bestuur, 31-33; Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 30-31, 271. 
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als gevolg van het produceren van grondstoffen en de verkoop van producten waardoor de 

scheepsbouw en het werk aan boord van schepen toenam. Daarnaast mochten alle Surinaamse 

producten en grondstoffen alleen worden verhandeld met de Republiek. Het aankoopbedrag werd 

vastgesteld op fl. 260,000; omgerekend zo’n € 2,9 miljoen vandaag. Het concept-octrooi werd 

aangenomen en heeft tot 1795 gefunctioneerd. Van der Meiden stelt dat het octrooi vooral 

bescherming bood aan hen die handel dreven met Suriname en de kolonisten aldaar. Daar kan aan 

worden toegevoegd dat het eveneens bescherming bood voor de Sociëteit van Suriname. De eerste tien 

jaar na vestiging in Suriname waren kolonisten van alle belastingen gevrijwaard behalve last- en 

waaggeld. Iedere ingezetene moest een hoofdgeld van 50 pond suiker per jaar betalen, het waaggeld 

werd vastgesteld op tweeënhalf procent van de waarde van goederen die naar de Republiek werden 

gezonden.11 

Over het aankoopbedrag van Suriname was men akkoord, maar over wie dat zou gaan betalen nog 

niet. De WIC kon niet het hele bedrag betalen. Na wat gesteggel over de betaling kwam uiteindelijk 

Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (1637-1688), lid van de vroedschap, naar voren. Hij was 

bereid te investeren in Suriname en hij wilde daarnaast ook gouverneur van de kolonie worden. Het 

bestuur van de stad Amsterdam was vervolgens bereid ook een deel van het aankoopbedrag te 

financieren. Afgesproken werd dat Amsterdam, Van Sommelsdijck en de WIC in de kolonie gingen 

participeren en dat Van Sommelsdijck tevens gouverneur zou worden, maar wel teruggeroepen kon 

worden. Formeel werd Suriname uiteindelijk op 20 februari 1683 door de Staten van Zeeland 

overgedragen aan de WIC. De directie van de Sociëteit van Suriname (hierna: de Sociëteit), waarin de 

drie eigenaren zich in mei 1683 verenigd hadden, sprak af dat kosten en baten gelijk zou worden 

verdeeld onder de participanten en dat een participant zijn deel niet van de hand mocht doen zonder 

overeenstemming van de andere twee. Van Sommelsdijck werd gouverneur en zijn erfgenamen 

zouden bij gouverneursbenoemingen in principe de voorkeur krijgen. De Sociëteit van Suriname 

vergaderde in Amsterdam en ieder lid kreeg één gelijke stem. Iedere partij mocht een niet-

gespecifieerd aantal directeuren aanstellen om hen te vertegenwoordigen bij de 

Sociëteitsvergaderingen. Tijdens de eerste vergadering op 3 juni 1683 waren Koenraad van Klenck, 

Gillis Sautijn en Cornelis Valckenier aanwezig namens Amsterdam en Isaac van Heuvel en Paulus 

Godin namens de WIC. Van Sommelsdijck en zijn plaatsvervanger Philips van Hulten waren ook 

aanwezig. Deze directeuren woonden allen in Amsterdam, het Zeeuwse aandeel in Suriname was tot 

een minimum gereduceerd. Dit en de complete afwezigheid van Zeeuwse schepen voor het vervoer 

                                                      
11 Schalkwijk, The Colonial State, 93-94, 97, 101, 257; Van der Meiden, Betwist bestuur, 31-33; Goslinga, The 

Caribbean 1680-1791, 30-31, 271; Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 12, 47, 145; G. Oostindie 

& J. V. Roitman, ‘Repositioning the Dutch in the Atlantic, 1680-1800’, Itinerario 36:2 (augustus 2012), pp 129-

160, aldaar, 135. Geraadpleegd op 27 oktober 2016, van 

https://www.cambridge.org/core/journals/itinerario/article/repositioning-the-dutch-in-the-atlantic-

16801800/F69F16BF04200F2B3D10BA308D88E588; Postma, “Suriname and its Atlantic Connections”, 289-

91; Fatah-Black, White Lies and Black Markets, 4, 20, 30, 37; Van der Linde, Surinaamse suikerheren, 14. 

https://www.cambridge.org/core/journals/itinerario/article/repositioning-the-dutch-in-the-atlantic-16801800/F69F16BF04200F2B3D10BA308D88E588
https://www.cambridge.org/core/journals/itinerario/article/repositioning-the-dutch-in-the-atlantic-16801800/F69F16BF04200F2B3D10BA308D88E588
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van en naar Suriname vanaf 1683 laten zien dat Suriname van een Zeeuwse een Amsterdamse kolonie 

was geworden.12 

Het was iedere inwoner van de Republiek toegestaan om handel te drijven met Suriname, behalve 

in slaven. Dat monopolie was vanaf 1686 voorbehouden aan de WIC. De inkomsten van de Sociëteit 

bestonden uit belastingen zoals lastgelden, waaggelden en met name het hoofdgeld, dat iedere kolonist 

voor zichzelf en zijn slaven moest betalen wanneer hij tien jaar of langer in Suriname verbleef.  Van 

de zeventiende eeuw tot 1865 waren ambtenaren, militairen en bureaucraten overigens vrijgesteld van 

het betalen van belasting. De troepen voor de verdediging van Suriname werden betaald en geleverd 

door de Sociëteit, die daarvoor een subsidie ontving van ieder gewest. Het aandeel van Holland was 

hierin het grootst. De Sociëteit benoemde zowel de gouverneur als de ambtenaren. Het oppergezag 

over Suriname lag bij de Staten-Generaal, die de benoeming van een gouverneur eerst moest 

goedkeuren.13 

De koloniale staat had twee voorname lichamen die haar hielpen bij het regeren en het 

behouden van controle, te weten militairen en de overheidsbureaucratie. Beide zijn hiërarchisch 

ingestelde lichamen die geleid werden door een commandeur en officieren (militairen) en de 

gouverneur en zijn raden (of hooggeplaatste bureaucraten). Het octrooi van 1682 omschreef niet 

precies op welke wijze het bestuur geregeld zou worden, enkel dat de gouverneur gekozen zou worden 

door de eigenaren, dat hij het hoogste gezag in de kolonie en verregaande bevoegdheden had. Zo had 

hij het hoogste autoritaire gezag in militaire en politieke zaken. Hij ontving zijn instructies van de 

Sociëteit en had dus geen alleenheerschappij. Hij kon op elk moment worden teruggeroepen of 

ontslagen. Het was een gouverneur niet toegestaan om op particulier initiatief te handelen. Naast de 

gouverneur was de commandeur de belangrijkste persoon in de kolonie. De commandeur had het 

gezag over de militairen en nam de rol van gouverneur waar bij afwezigheid of overlijden van een 

gouverneur. De gouverneur werd bij gestaan door de Politieke Raad. Deze Politieke Raad, het Hof (of 

de Raad) van Politie, bestond uit tien personen, die uit en door de ingezetenen én voor het leven 

werden gekozen door middel van stemming. De gouverneur diende in alle zaken van gewicht de Raad 

van Politie om advies te vragen en zij waren betrokken bij het besluitvormingsproces, waaraan de 

gouverneur gebonden was. De gouverneur en het Hof van Politie waren ook verantwoordelijk voor de 

criminele rechtspraak. De Raad van Politie werd gevormd in 1682, zoals overeengekomen in het 

octrooi. Politie betekende in deze context ‘politiek’, en niet politie in de moderne zin van het woord. 

De gouverneur, de commandant van de troepen, de fiscaal (openbaar aanklager), een secretaris en tien 

raden die door de gouverneur werden benoemd, zaten in de Raad van Politie. De gouverneur en de 

                                                      
12 Van der Meiden, Betwist bestuur, 34-36, 40; Schalkwijk, The Colonial State, 94; Goslinga, The Caribbean 

1680-1791, 31, 286; Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 35, 40, 65; Oostindie & Roitman, 

‘Repositioning the Dutch’, 135; Postma, “Suriname and its Atlantic Connections”, 291; Fatah-Black, White Lies 

and Black Markets, 4-5; Van der Linde, Surinaamse suikerheren, 131. 
13 Van der Meiden, Betwist bestuur, 11, 34-35; Schalkwijk, The Colonial State, 94-95, 369-70; Fatah-Black, 

“Suriname and the Atlantic World”, 12; Postma, “Suriname and its Atlantic Connections”, 292.  
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Raad van Politie namen belangrijke beleidsbeslissingen samen. De gouverneur en de Raad van Politie 

benoemden tevens de leden van het Hof (of de Raad) van Justitie (voluit de Raad van Civiele Justitie 

genaamd) die samen met de gouverneur verantwoordelijk waren voor de civiele justitie. De Raad van 

Justitie werd pas in 1689 gevormd en bestond uit zes raden die voor twee jaar benoemd werden. De 

Raad van Justitie was de rechtbank in civiele zaken en bestond net als de Raad van Politie uit de 

gouverneur, fiscaal en een secretaris en uit zes raden. De raden van Justitie werden gekozen door de 

gouverneur uit dubbeltallen die waren opgesteld door de Raad van Politie. De gouverneur had een veto 

over beslissingen die werden genomen in beide raden. Het was mogelijk voor ingezetenen om na een 

vonnis revisie te verzoeken bij de Staten-Generaal over vonnissen die in Suriname geveld waren.14 

Van der Meiden stelt dat de ‘amateuristische wijze waarop in Suriname recht gesproken werd (...) ook 

wel een van de oorzaken [zal] zijn geweest dat de Staten-Generaal vanuit het moederland als 

rechtbank van revisie gingen optreden’.15 Overigens kregen leden van beide raden niet betaald voor 

hun functie, die zij dienden uit te oefenen uit ‘liefde voor het algemeen belang’. De bestuursregeling in 

Suriname zat vol onvolkomenheden wat tot ad hoc beleid leidde dat door de Sociëteit goedgekeurd 

moest worden. De Sociëteit kreeg daardoor grote invloed op het beleid in Suriname.16 

Het ontwikkelen van een staatsbureaucratie had voor de Sociëteit geen prioriteit. De 

aanwezigheid van een aan de Sociëteit loyale gouverneur, een leger, een militie van ingezetenen en de 

twee bovengenoemde raden van Politie en Justitie werden voldoende geacht om de kolonie te kunnen 

besturen. Het bestuur van de gouverneur en raden was vooral van toepassing op de kleine vrije 

bevolking, omdat planters op hun plantages, hun eigen ‘ministaat’, zelf zeggenschap hadden, zelfs 

over leven en dood. Het kleine staande leger was verantwoordelijk voor de verdediging tegen externe 

bedreigingen en de lokale militie voor het politiewerk. Veel bureaucratische taken werden buiten de 

staat om gedaan door notarissen: zij regelden zaken als erfenissen en de aan- en verkoop van grond, 

plantages, slaven en goederen. De Gereformeerde Kerk regelde administratieve zaken die te maken 

hadden met wat vandaag de dag ‘Burgerlijke Stand’ wordt genoemd, zoals doop, huwelijk en 

overlijden alsmede armenzorg en onderwijs. De gouverneur had daarnaast een secretaris voor de 

administratie in dienst en een Raad-fiscaal die voor de meeste legale- en wetshandhavingszaken 

zorgde. Ook was er een belastingmeester, verantwoordelijk voor het overzien van de ingekomen 

belastingen. Zij die geen zitting hadden in een raad kregen wel betaald voor hun diensten. De Sociëteit 

betaalde echter niet voor geestelijken, die moesten de kolonisten zelf betalen.17 

Wanneer men de politieke organisatie van de kolonie bekijkt, zijn er drie voorname groepen te 

onderscheiden. Ten eerste de politieke lichamen in de kolonie (gouverneur en ambtenaren), ten tweede 

                                                      
14 Van der Meiden, Betwist bestuur, 11-12, 32; Schalkwijk, The Colonial State, 94, 101, 252-53, 365-66; 

Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 288; Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 13. 
15 Van der Meiden, Betwist bestuur, 13. 
16 Van der Meiden, Betwist bestuur, 13; Schalkwijk, The Colonial State, 253; Goslinga, The Caribbean 1680-

1791, 286; Postma, “Suriname and its Atlantic Connections”, 295, 297; Fatah-Black, White Lies and Black 

Markets, 6, 8.  
17 Schalkwijk, The Colonial State, 255-58.  
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de vertegenwoordiging van de ingezetenen in de kolonie (raden van Politie en Justitie) en ten derde de 

koloniale lichamen in de Republiek; te weten vertegenwoordigers van kolonisten die als lobbyist 

optraden. De gouverneur leidde de bureaucratie, in veel gevallen de militairen en hij zat in nagenoeg 

alle gevallen de (raden van) vertegenwoordiging van de ingezetenen voor. Hij was de belangrijkste 

persoon in de kolonie en de link tussen de kolonie en het moederland. Het ambt van gouverneur was 

een stuk stabieler dan de andere politieke lichamen en ambten. Zo was de macht van de raden beperkt 

en beperkte de invloed van de Raden zich ook nog tot het kleine, vrije gedeelte van de bevolking in de 

kolonie.18 

De gouverneur was in dienst van de Sociëteit, maar moest ook de planters te vriend houden of 

in ieder geval een balans vinden tussen de belangen van beide groepen om de kolonie succesvol te 

kunnen leiden. Dit was een strijd tussen tegengestelde belangen van de Sociëteit enerzijds en de 

planters (economische, particuliere elite) anderzijds. De belangen van de Sociëteit lagen bij het 

maximaliseren van winst voor de Sociëteit door middel van (suiker-)handel, het minimaliseren van 

handel tussen Suriname en andere landen en het minimaliseren van de overdracht van geld van de 

Republiek naar de kolonie. Zoals eerder vermeld past dit bij de mercantilistische economische politiek 

van de zeventiende en achttiende eeuw. Anderzijds was het doel van de planters hun eigen winst te 

maximaliseren. Dit konden zij bereiken door lage(re) belastingen, lage lonen en slavenhandel, 

protectionisme ter bescherming van hun producten en het innemen van de hoogste politieke of 

bureaucratische functies om hun salaris te spekken. De gouverneur bevond zich tussen deze twee, in 

sommige gevallen, tegengestelde belangen in. Hij was in dienst van de Sociëteit en zodoende werd hij 

geacht de belangen van de Sociëteit te behartigen, maar zonder (tevreden) planters kon er überhaupt 

geen koloniale economie worden opgebouwd of onderhouden.19 Hierover schrijft Schalkwijk: 

‘Zodoende waren grote conflicten vooral het resultaat van structurele tegenstellingen tussen lokale- 

[particuliere] en staatsbelangen over de verdeling van de koloniale taart’.20 

 Van der Meiden stelt dat uit het octrooi van 1682 de vele politieke conflicten binnen de 

kolonie en de conflicten tussen de Sociëteit, de Staten-Generaal en de kolonie voortvloeiden. 

Schalkwijk stelt dat dit argument geen stand houdt. Hij noemt hiervoor twee redenen. Allereerst 

hielden de conflicten na de afschaffing van het octrooi in 1791 niet op. Ten tweede waren politieke 

conflicten zoals die in Suriname waarneembaar waren, tussen gouverneur en raden, gouverneur en 

planters, gouverneur en Sociëteit en/of parlement of vorst, niet een typisch Surinaamse aangelegenheid 

maar waren deze waarneembaar in het gehele Caraïbische gebied en bij verschillende koloniale 

mogendheden.21 

 

                                                      
18 Schalkwijk, The Colonial State, 360-61, 368. 
19 Schalkwijk, The Colonial State, 368-70; Van der Meiden, Betwist bestuur, 52-56; Goslinga, The Caribbean 

1580-1680, xv; Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 274.  
20 Schalkwijk, The Colonial State, 369-70. 
21 Van der Meiden, Betwist bestuur, 52-56; Schalkwijk, The Colonial State, 360-61, 368. 
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Het gouverneurschap van Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (1683-1688) 

Cornelis van Sommelsdijck was de eerste gouverneur van Suriname. Hij voerde gedurende zijn vrij 

korte periode als gouverneur vele veranderingen door in de kolonie. Zijn gedrag en besluiten leidden 

echter tot veel conflicten, zowel in Suriname als met betrokkenen in de Republiek. 

Van Sommelsdijck kwam op 23 november 1683 aan in Suriname en omschreef de staat van de 

kolonie als ‘ellendig’. Het grote tekort aan slaven zorgde ervoor dat dat jaar een miljoen pond suiker 

moest worden weggegooid omdat er geen arbeiders waren om het te verwerken.22 De slaven die er 

waren, werden op een erbarmelijke manier behandeld (‘cruelly mistreated’).23 Daarnaast waren de 

indianen een constante last voor de kolonie, was de kas nagenoeg leeg en was het enige fort (Fort 

Zeelandia) vervallen en had het geen werkend geschut. De rijke planters hadden echter grote fortuinen 

verzameld. Van Sommelsdijck gaf al vlak na zijn aankomst bevel om de indianen aan te vallen. 

Daarmee startte hij een conflict dat nog drie jaar zou voortduren.24  

Van Sommelsdijck benoemde pas zeven maanden na zijn aankomst, in mei 1684, acht leden 

voor het Hof van Politie (waar het octrooi er tien voor schreef) en benoemde helemaal geen leden voor 

het Hof van Justitie. In deze tussenperiode regeerde Van Sommelsdijck alleen. Eén van de acht 

benoemde leden voor het Hof van Politie, Johan van Scharphuijsen, weigerde bovendien zijn 

benoeming. Van Scharphuijsen was op dat moment één van de machtigste kolonisten en een 

invloedrijk man. Ook van Scharphuijsens zwager, de predikant Johannes Basseliers weigerde een jaar 

later deze functie, met het argument dat hij te oud en zwak was. Bovendien was zijn predikantschap 

niet verenigbaar met het zitting nemen in de Raad van Politie. Van Sommelsdijck dacht er echter 

anders over: hij dacht dat de beide heren gefrustreerd waren geraakt dat zij zelf geen gouverneur 

waren geworden.25   

Van Sommelsdijck voerde daarnaast een aantal andere, praktische veranderingen door. Zo 

kende hij waarde toe aan alle verschillende munten die in omloop waren en maakte zo een eind aan de 

verwarring op dit gebied. Daarnaast introduceerde hij een systeem voor gewichten en maten, 

vergelijkbaar met wat in Amsterdam bestond. Hij stelde regels op voor de inspectie van suiker, legde 

de prijs van brood, wijn en cognac vast en voerde een slavencode in. In deze slavencode werd het 

verboden om goederen van slaven te kopen, voor slaven om zich in openbare straten te vertonen na 

zonsondergang, om slaven te kopen van schippers en om te handelen in slaven waarvoor nog niet 

betaald was. Hij voerde daarnaast nog een wet in dat op een plantage voor elke tien slaven, één blanke 

aanwezig moest zijn en dat op iedere plantage kostgronden moesten worden aangelegd, die bedoeld 

waren voor het verbouwen van voedsel voor de slaven. Hij voerde ook regels in betreffende de 

behandeling van slaven. Veel vrouwen werden seksueel misbruikt en het martelen en doden van 

                                                      
22 Van der Meiden, Betwist bestuur, 41. 
23 Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 271. 
24 Van der Meiden, Betwist bestuur, 41. 
25 Van der Meiden, Betwist bestuur, 42, 44; Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 271-72. 
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slaven op plantages was een veel voorkomend verschijnsel. Van Sommelsdijck stuitte hierbij op veel 

verzet vanuit de blanke planterselite. Hij voerde regels in betreffende de grootte van plantages en het 

bouwen van huizen. Van Sommelsdijck voerde in 1684 een wet in waarin hij de grootte van nieuwe 

plantages beperkte tot 1000 akkers (4 km²). Nieuw uitgegeven land moest binnen een jaar en zes 

weken worden gecultiveerd en kon pas na 12 jaar worden verkocht. Kolonisten mochten zelf een stuk 

grond kiezen, zolang dat stuk grond (of een deel daarvan) niet al vergeven was aan een ander of grond 

van de indianen betrof. Van Sommelsdijck introduceerde een belasting van vijf procent op de 

verkoopprijs wanneer grond werd verkocht. Vanwege conflicten met de indianen of vanwege 

kolonisten die waren vertrokken, besloot Van Sommelsdijck een drie maanden durende periode in acht 

te nemen alvorens verlaten grond heruitgegeven werd aan nieuwe of bestaande kolonisten. Van 

Sommelsdijcks beleid had effect: het aantal plantages steeg van 50 in 1683 naar 200 in 1688 en ook de 

uitvoer van suiker steeg flink, van ruim 3,4 miljoen pond in 1683 naar ruim 5,5 miljoen pond in 1687 

en 7 miljoen in 1688.26 Paramaribo ontwikkelde zich in de tijd van Van Sommelsdijck tot de 

belangrijkste stad en het Fort Sommelsdijck werd gebouwd om plantages aan de Cottica- en 

Commewijnerivier te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.27 

Een conflict ontstond toen Van Sommelsdijck – ten onrechte - met terugwerkende kracht op 7 

april 1684 belasting hief over goederen die vanaf 1 januari 1683 waren uitgevoerd. Hij eiste zowel 

waaggeld, registratierecht, akker- en hoofdgeld over de genoemde periode. Hij besloot dit zelf, omdat 

hij op dat moment nog geen raden had gekozen. De belastingdruk zou hierdoor hoger komen te liggen 

dan in de Zeeuwse tijd, iets wat het octrooi juist wilde voorkomen. De raden protesteerden direct bij 

de Staten-Generaal die de zaak voorlegden aan de gedeputeerden tot de zaken van de WIC, een vaste 

commissie uit de Staten-Generaal. Deze commissie overlegde samen met de bewindhebbers van de 

WIC en kwam tot een voor Van Sommelsdijck pijnlijke conclusie. Zij stelden in oktober 1684 dat Van 

Sommelsdijck niet tot mei 1684 had mogen wachten met het aanstellen van de Raad van Politie en 

bovendien te ver was gegaan met het heffen van belastingen. Dit waren niet de enige punten van 

kritiek die Van Sommelsdijck ontving van de Staten-Generaal. Zij hadden te horen gekregen dat Van 

Sommelsdijck een aantal Rooms-Katholieke geestelijken had meegenomen naar Suriname. Dit was in 

strijd met het octrooi en Van Sommelsdijck diende hen dan ook terug te zenden. Hij had daarnaast 

slaven verkocht en een betalingstermijn van twee maanden geëist en bepaalde schippers begunstigd 

boven andere. Zonder tussenkomst van de raden had Van Sommelsdijck tevens een dronken indiaanse 

kapitein laten executeren, nadat deze een vrouw in zijn gevolg had vermoord. Bij twee volgende 

leveringen van slaven had Van Sommelsdijck telkens een derde van de slaven voor zichzelf gehouden 

en de andere twee derde op de markt gebracht. Hij had hiermee zijn eigenbelang nagestreefd en de vrij 

                                                      
26 Van der Meiden, Betwist bestuur, 52. 
27 Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 272-74, 277, 313; Schalkwijk, The Colonial State, 132-33; Van der 

Meiden, Betwist bestuur, 52-56; Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 66; Fatah-Black, White Lies 

and Black Markets, 78. 



 

17 

verkoop van slaven onmogelijk gemaakt. Het punt betreffende de Rooms-Katholieke geestelijken was 

niet enkel theologisch van aard, maar ook van aards belang. Een grote aanwezigheid van rooms-

katholieken in Suriname, zo vreesde men, maakte het voor de bevolking aantrekkelijker om bij een 

eventuele Franse, Spaanse of Portugese aanval, de kant van de agressor te kiezen. Ook tussen de 

joodse ingezetenen en Van Sommelsdijck bestond discussie. Van Sommelsdijck volgde de strenge 

gereformeerde geloofsregels en zag zondag als rustdag, ook voor de slaven van de joden, die daar niet 

van gediend waren. Samuel Nassy en andere joden in Suriname berichtten hierover hun kennissen in 

Amsterdam en Van Sommelsdijck ontving een reprimande.28 

De brief die de Sociëteit als reactie op de onlusten op 7 december 1684 aan Van Sommelsdijck 

stuurde, loog er niet om. Van Sommelsdijck stelde daarop dat iemand anders maar gouverneur moest 

worden en dat hij was zwartgemaakt in de Republiek door toedoen van Van Scharphuijsen, uit nijd dat 

hij geen gouverneur was geworden. Van Sommelsdijck stelde dat hij graag eens zou zien hoe Van 

Scharphuijsen het eraf zou brengen als gouverneur. In de loop van 1685 deed Van Sommelsdijck 

diverse ontslagaanvragen, maar de directeuren van de Sociëteit weigerden deze telkens, onder het 

mom dat zijn aanwezigheid in Suriname van belang was. Van Sommelsdijck bleef ondertussen onder 

druk staan en vooral de relatie tussen hem en de Zeeuwen was slecht. Tekenend voor de relatie was 

het moment waarop Van Sommelsdijck de resolutie van de Staten-Generaal van 10 oktober 1684 

ontving. Hem werd gevraagd om de drie Rooms-Katholieke geestelijken terug naar de Republiek te 

sturen. De drie geestelijken waren echter al overleden. Geïrriteerd door dit verzoek, liet Van 

Sommelsdijck de reeds begraven geestelijken opgraven en stuurde hen in hun doodskisten terug naar 

de Republiek. De Staten van Zeeland waren woedend en ook de Staten-Generaal reageerden scherp. 

De Staten-Generaal besloten dat de lichamen moesten worden teruggezonden waar ze op kosten van 

Van Sommelsdijck moesten worden herbegraven. Dit besluit werd niet alleen naar Van Sommelsdijck, 

maar ook aan de raden van Politie in Suriname gestuurd, aan wie gevraagd werd de Staten-Generaal 

terug te schrijven hoe de gouverneur met deze resolutie om zou gaan. Dit laat zien dat de Staten-

Generaal Van Sommelsdijck wantrouwden. Van Sommelsdijck beloofde de lichamen opnieuw te 

begraven maar stuurde ook met enig sarcasme terug dat het misschien beter was geweest de beenderen 

naar de Paus te sturen, die er relikwieën van had kunnen laten maken om de oorlog tegen de Turken te 

kunnen financieren. De positie van Van Sommelsdijck was op dat moment precair.29 

In 1684 organiseerde Van Sommelsdijck diverse expedities tegen de indianen en wist naar 

eigen zeggen een voordelige vrede met hen te sluiten. Conflicten met de indianen zijn terug te voeren 

op de aanwezigheid van Engelsen in Suriname. De indianen waren niet blij met het Europese landjepik 

en vielen met regelmaat Europese nederzettingen aan. Op het moment dat gouverneur Heinsius (1679-

                                                      
28 Van der Meiden, Betwist bestuur, 42-46; Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 273; Goslinga, The Caribbean 

1680-1791, 276; Fatah-Black, White Lies and Black Markets, 7, 33-4; Van der Linde, Surinaamse suikerheren, 

68. 
29 Van der Meiden, Betwist bestuur, 46-50; Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 274. 
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‘80) aankwam in 1679 was er sprake van een ‘openlijke oorlog’. In 1679 was de situatie zo ernstig dat 

de Europeanen bijna uit de kolonie werden verdreven. Met hulp van nog bevriende indianenstammen 

en extra soldaten die op verzoek van Gouverneur Heinsius naar Suriname waren gestuurd, wist men de 

indianen te verslaan, maar daarmee was het conflict niet voorbij.30  

Met behulp van de joden die optraden als onderhandelaars tussen Van Sommelsdijck en de 

indianen werd vrede gesloten. In deze vrede werd besloten dat de indianen niet tot slaaf konden 

worden gemaakt, behalve na het plegen van een misdrijf. Van Sommelsdijck werd gedwongen het 

vredesverdrag te bekrachtigen door een dochter van het stamhoofd te huwen, wat hij ook deed. Voor 

de indianen was dit een voorwaarde omdat voor hen de blanken alleen te vertrouwen waren wanneer 

er een huwelijk werd gesloten. Dit was het laatste grote conflict tussen de indianen en de kolonisten. 

Nadat Van Sommelsdijck vrede sloot met de indianen, deed hij datzelfde met de Marrons van 

Coppename. De vrede veranderde de houding van de indianen ten opzichte van de slaven. Van 

Sommelsdijck verbood enerzijds de handel met de indianen. Anderzijds waren de indianen nu ‘vrijen’, 

waar de slaven dat niet waren. De indianen hadden nu bevestiging gekregen dat zij een ‘staat’ hadden. 

Vóór de vrede zaten zij in hetzelfde schuitje als de slaven en Marrons, namelijk onvrije mensen die tot 

slaaf konden worden gemaakt of dat al waren. Nu zij vrij waren, waren de plunderende Marrons voor 

de indianen net zozeer een bedreiging voor hun ‘staat’ als zij dat waren voor de kolonisten. Daarom 

hielpen de indianen de andere staat (de kolonistenstaat) tegen de Marrons, waar zij voorheen solidair 

naar elkaar waren geweest. Dit verklaart waarom de indianen samenwerkten met het koloniale bestuur 

en hielpen met het vangen en terugsturen van weggelopen slaven.31 

Naast de moeilijkheden tussen Van Sommelsdijck en de Sociëteit en de Staten-Generaal, was 

er ook een ander conflict gaande, namelijk tussen Van Sommelsdijck en de WIC. Het betrof een 

tegenstelling over de manier waarop de kolonie van slaven moest worden voorzien. Tot mei 1686 was 

niet alleen de WIC, maar de hele Sociëteit verantwoordelijk voor de levering van voldoende slaven en 

lag het monopolie gezamenlijk bij de Sociëteit. Vanaf mei 1686 verviel deze regeling, die een 

tijdelijke aanpassing was geweest op het octrooi, en viel het monopolie weer geheel aan de WIC. Van 

Sommelsdijck wond zich ontzettend op over het feit dat hij nu geen invloed meer had op de 

slavenhandel, waar deze voorheen voor een derde in zijn handen had gelegen. Hij beschuldigde de 

WIC ervan bewust te weinig slaven te leveren, die hij ‘die ziel (...) van de kolonie’ noemde.32 In 

werkelijkheid was Van Sommelsdijck verbolgen dat hij geen invloed meer had op de slavenhandel. 

Hij tolereerde de smokkelhandel, waar hij dat voorheen niet had gedaan. De WIC had echter ook 

besloten om de handel in slaven tijdelijk te verminderen. Eerst wilde zij dat de slaven van de vorige 

reizen werden verkocht en betaald. Van Sommelsdijck zou hiervoor nog fl. 28.000,- moeten betalen, 

                                                      
30 Schalkwijk, The Colonial State, 217-19, 22; Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 272; Fatah-Black, 

“Suriname and the Atlantic World”, 37, 45-6; Postma, “Suriname and its Atlantic Connections”, 290; Fatah-

Black, White Lies and Black Markets, 28-9; Van der Linde, Surinaamse suikerheren, 42, 96. 
31 Idem. 
32 Van der Meiden, Betwist bestuur, 51. 
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waarvan de helft uiteindelijk door de stad Amsterdam en de WIC zelf werd betaald. Al snel werd 

besloten om de slavenhandel te hervatten. Hierover moest worden overlegd met particulieren, zoals 

Johan van Scharphuijsen, de antipode en opvolger van Van Sommelsdijck. Van Scharphuijsen was op 

dat moment in de Republiek, maar zijn belangen in Suriname waren nog altijd groot. Hij stelde zich 

garant voor de aankoop van de helft van de 500 slaven die met de volgende reis werden vervoerd. Ook 

hier uitte de directeuren van de Sociëteit in een brief hun wantrouwen richting Van Sommelsdijck 

vanwege zijn gedrag en omdat hij niet genegen was om bij te dragen aan ondernemingen.33 

De WIC was inmiddels dusdanig geïrriteerd geraakt over Van Sommelsdijck dat zij in oktober 

1687 een conferentie belegde met het bestuur van de stad Amsterdam. Van Sommelsdijck kreeg 

tijdens deze bijeenkomst de wind van voren. Men verweet hem zijn aandeel in de lasten evenals de 

werkelijk aangevoerde slaven niet betaald te hebben, dat hij niets had ondernomen tegen de Engelse 

scheepvaart en dat zijn brieven beledigend waren. Van Sommelsdijck hield zich niet aan zijn instructie 

en weigerde de directeuren (van de Sociëteit) voldoende inzage te geven in zijn boeken. Van 

Sommelsdijck werd eraan herinnerd dat zijn gouverneurschap beëindigd kon worden. Ook het grote 

aantal schulden onder de kolonisten werd gezien als een probleem. Nagenoeg iedere kolonist had 

slaven op krediet gekocht en men vreesde dat zij bij een buitenlandse aanval de kant van de agressor 

zouden kiezen en zo van hun schulden zouden zijn verlost. Het bestuur van de stad Amsterdam hield 

Van Sommelsdijck echter de hand boven het hoofd en hij werd niet teruggeroepen. Dat zou ook niet 

nodig blijken. Toen soldaten verhaal gingen halen bij Van Sommelsdijck over de vermindering van 

hun rantsoen en het harde werk dat zij moesten verrichten voor de bouw van fortificaties, joeg hij hen 

weg met een stok. Twee dagen later, op 19 juli 1688, kwamen zij wederom verhaal halen. Toen 

probeerde commandeur Verboom te bemiddelen. Van Sommelsdijck kwam daar tussen met getrokken 

sabel en liep op de soldaten af, die hem met veertig kogels troffen. Van Sommelsdijck overleed ter 

plekke, Verboom later aan zijn verwondingen. Fort Zeelandia werd bezet door de soldaten, wat 

feitelijk een machtsgreep was. Iets minder dan twee weken lang was het niet duidelijk hoe het verder 

moest met Suriname. Toen bleek dat er geen steun bestond voor de coup onder de ingezeten gaven de 

soldaten zich over. Uiteindelijk werd besloten de soldaten terug naar de Republiek te sturen en 

diegenen die de moord daadwerkelijk hadden gepleegd te radbraken of op te hangen wegens 

muiterij.34 Over de dood van Van Sommelsdijck stelt Van der Meiden: ‘Wanneer we (…) zijn 

heethoofdige berichten lezen, dan wordt het wel erg begrijpelijk dat zijn gouverneurschap zo droevig 

eindigde’.35 

 

                                                      
33 Ibidem, 50-51. 
34 Van der Meiden, Betwist bestuur, 51-54; Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 276-7; Fatah-Black, “Suriname 

and the Atlantic World”, 59; Fatah-Black, White Lies and Black Markets, 49. 
35 P. van der Meiden, ‘Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck; Een iconografische aanvulling’, OSO Tijdschrift 

voor Surinamistiek, 31:2, (november 2012), pp. 311-7, aldaar 312. 
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Demografische kenmerken 

Suriname was een klein stukje Nederland overzee en vertoonde veel Nederlandse kenmerken. Het was 

niet alleen een plantagekolonie maar vertoonde ook veel kenmerken van een volksplanting. Het 

verschil tussen een plantagekolonie en een volksplanting is dat bij de laatste men zich (al dan niet) 

blijvend vestigt in een kolonie, daar gezinnen sticht en een samenleving opbouwt. De vrije bevolking 

van Suriname was in de zeventiende eeuw nagenoeg geheel blank. Het aantal vrije mensen van 

Afrikaanse of oorspronkelijke (indianen) afkomst was zeer klein. De grootste groep mensen (de tot 

slaaf gemaakten) hadden geen inspraak. Suriname kende een hoog aantal weggelopen slaven (bekend 

als marrons) en excessen in de behandeling van tot slaaf slaven. Desondanks was het leven niet voor 

iedere slaaf even zwaar.36   

Solide gegevens over het aantal inwoners in Suriname ontbreken. Europese kolonisten waren 

hard nodig om Suriname op te bouwen na de oprichting van de Sociëteit en zij werden met open 

armen ontvangen. Zij kwamen uit heel Europa en in Suriname werden dan ook vele talen door elkaar 

gesproken. Tijdgenoten maakten onderscheid tussen ‘christenen’ en ‘joden’, maar niet naar land van 

afkomst. De gehele blanke bevolking tussen 1651 en 1700 was echter klein; zie hiervoor tabel 1.1. Het 

aantal plantages nam af tot 110 tussen 1667 en 1671. Omstreeks 1680 waren er nog zo’n 120 Engelse 

families in Suriname, de rest was vertrokken. Van die 120 wilden er zo’n tachtig families nog 

vertrekken. Er kwamen niet genoeg Nederlandse kolonisten om dit vertrek op te vangen en dus ging 

Suriname als kolonie achteruit. Naast Engelsen waren er op dat moment 125 Nederlandse en 58 joodse 

mannen en een garnizoen van 115 soldaten en vier matrozen. Gouverneur Heinsius meldde in 1679 dat 

het aantal Europeanen in Suriname sinds 1665 terug was gelopen van 1500 naar 500.37 

Dankzij Van Sommelsdijcks heffing van akker- en hoofdgelden is bekend hoeveel personen 

eind 1684 in Suriname woonden. Dit waren 489 christenen (362 mannen), 2254 slaven en 83 indianen. 

De driehonderd soldaten die Van Sommelsdijck meenam naar Suriname zijn hier niet bij meegeteld. In 

totaal bezaten deze 489 christenen 105.516 akkers grond (~422 km²). Daarnaast waren er nog 163 

joden met 972 slaven en 23 indianen. In totaal kwam dat neer op 4.284 personen. Daar kunnen nog 90 

blanke, 618 Afrikaanse en 28 indiaanse kinderen kunnen worden geteld om uit te komen op een totaal 

van 5.020 mensen. 

 Tussen 1683 en 1686 waren er 4.327 slaven naar Suriname gebracht, zonder dat het aantal 

slaven aanzienlijk toenam, wat aantoont dat het sterftecijfer onder slaven hoog laag.38 Tussen 1683 en 

1700 werden er volgens Goslinga 10.485 slaven naar Suriname gebracht.39 Ter vergelijk: in het 

midden van de achttiende eeuw waren er zo’n 1500 Europeanen en 30.000 slaven volgens Van der 

                                                      
36 Van der Meiden, Betwist bestuur, 13. 
37 Schalkwijk, The Colonial State, 89, 116-117, 132-33, 211; Van der Meiden, Betwist bestuur, 14-15, 20, 27; 

Fatah-Black, White Lies and Black Markets, 29, 32-3, 38. 
38 Van der Meiden, Betwist bestuur, 52, 54 
39 Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 420. 
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Meijden, of zo’n 2.870 Europeanen en 36.900 slaven in 1752 volgens Schalkwijk. Het aantal plantages 

lag tussen 1686 en 1715 op iets minder dan 150.40 

 In de onderstaande tabellen en grafieken is weergegeven hoeveel personen er in een gegeven 

jaar aanwezig waren in Suriname. Tabel 1.1 en 1.2 geven respectievelijk het aantal Europeanen en het 

aantal slaven weer.  

 

Tabel 1.1 - Europeanen in Suriname 

Auteur Jaar  1650 1661 1663 1667 1671 1679 1680 1684 1693 1697 

Goslinga 400  >300      319 447 

Schalkwijk     ~800  ~78241 ~1000   

Van der 

Meiden 

 ~1000 ~1000 ~1500 

tot 

~200042 

 ~500  ~1042   

Buddingh’       280    

Fatah-Black         319 447 

Postma   ~1000        

Zijlstra 150 1000  300 800  500 745   
Bron: Schalkwijk, The Colonial State, 116, 211; Meiden, Betwist bestuur, 20, 27, 54; Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 

313, 420; H. Buddingh’, De geschiedenis van Suriname (Amsterdam: Nieuw Amsterdam/NRC Boeken) 54; Fatah-Black, 

“Suriname and the Atlantic World”, 170; Postma, “Suriname and its Atlantic Connections”, 289; Zijlstra, “Anglo-Dutch 

Suriname”, 90. 

 

Tabel 1.2 - Slaven in Suriname 

Auteur Jaar > 1663 1667 1671 1684 1693 1697 

Goslinga ~564    ~4765 ~4915 

Schalkwijk  ~714 ~3000 ~4300   

Van der Meiden ~3000   ~4000   

Fatah-Black     4756 4915 

Postma ~3000      

Van der Linde    ~3332   

Zijlstra  1500 2500 3877   
Bron: Schalkwijk, The Colonial State, 116, 211; Meiden, Betwist bestuur, 20, 27, 54; Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 

313, 420, 429; Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 170; Postma, “Suriname and its Atlantic Connections”, 289; 

Van der Linde, Surinaamse suikerheren, 75; Zijlstra, “Anglo-Dutch Suriname”, 90. 

 

 

De blanke bevolking was niet homogeen. Tot 1690 waren er nog veel Engelsen in Suriname, 

zij vertrokken of assimileerden echter in het decennium daarop. Naast Engelsen waren er protestantse 

Duitsers en Fransen, waarvan vooral de laatste groep aanzienlijk was in grootte. Fransen hadden zich 

al in de Zeeuwse tijd in Suriname gevestigd en Van Sommelsdijck nam in zijn kielzog ook een groep 

Fransen mee naar Suriname. Vele van deze Franse kolonisten waren hugenoten die na de herroepping 

van het Edict van Nantes in 1685 via de Republiek in Suriname terecht kwamen.43 

Daarnaast waren er nog joden, zij profiteerden van de privileges die zij in 1664 van de 

Engelsen hadden gekregen en behielden nadat Suriname in Nederlandse handen kwam. De joden in 

Suriname vormden een soort ‘pseudo-staat’, daar zij een eigen gemeenschap hadden in een staat, maar 

                                                      
40 Schalkwijk, The Colonial State, 116, 119, 132-33; Van der Meiden, Betwist bestuur, 52, 54. 
41 Bij een gezin bestaande uit vier personen 
42 Bij een huishouden bestaande uit vier personen. 
43 Van der Meiden, Betwist bestuur, 14-15, 20. 
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niet onafhankelijk konden opereren. De joden werden niet verplicht om deel te nemen aan enig 

publiek ambt, kregen vrijheid van religie, waaronder de Sabbat (zaterdag), hun heilige en vrije dag in 

de week. De deelname van joden aan publieke ambten was in de zeventiende en achttiende eeuw 

vrijwel afwezig. De meeste joden steunden de zittende gouverneur. Daarnaast mochten zij zelf recht 

spreken, waar het ging om zaken van minder dan 10.000 pond suiker, en mochten zij personen die zich 

hadden misdragen uit de joodse gemeenschap verbannen. In 1671 werd een joodse militie gevormd; 

op dat moment waren er vermoedelijk zo’n 200 joden in Suriname. Ondanks het veel voorkomende 

antisemitisme in dezelfde periode in Europa hadden joden in Suriname en andere kolonies relatief veel 

rechten. Dat had vooral te maken met het grote economische project dat de kolonie vormde en 

waaraan de joden bijdroegen. De joden waren suikerplanters die zich aanvankelijk rond het dorp 

Jodensavanne vestigden en later ook in Paramaribo. Zij waren eerst uit Brazilië verdreven en later uit 

Frans Guyana en vestigden zich toen in Suriname. Deze joden namen hun ervaringen betreffende het 

verbouwen van rietsuiker mee uit Brazilië. Zij mochten synagogen stichten en hadden stemrecht, al 

werden zij in de praktijk niet toegelaten tot een van beide Raden. De joodse gemeenschap was 

tamelijk gesloten.44 

 

Conclusie 

De vroege koloniale geschiedenis van Suriname kan worden omschreven als een periode van 

onduidelijkheid van bestuur, zeker tot 1682-83. Nadat de Engelsen als eerste halverwege de 

zeventiende eeuw plantages stichtten in Suriname, kwam Suriname in 1667 in Zeeuwse handen. De 

situatie in Suriname was echter zorgelijk en van een bloeiende kolonie was geen sprake. Zeeland 

verkocht Suriname aan de Sociëteit en de Sociëteit legde in het octrooi een aantal van de belangrijkste 

zaken vast, zoals het bestuur, belastingen en de invoer van slaven. Van Sommelsdijck werd de eerste 

gouverneur en zoals beargumenteerd werd zijn gouverneurschap gekenmerkt door positieve 

ontwikkelingen aangaande standaardisering en wetgeving en eveneens door onvrede en conflicten. Na 

1682 was er sprake van een zekere opwaartse spiraal in de ontwikkeling van de kolonie, mede door de 

aanwezigheid van bestuur en van soldaten en van het werk dat in de Republiek werd verricht om de 

kolonie te ondersteunen. Deze hulp bestond uit zowel financiële bijdragen als uit goederen, slaven en 

nieuwe kolonisten. Het invoeren van regels over zaken als munten, gewichten, slaven en de bouw van 

huizen waren belangrijke stappen in de ontwikkeling van de kolonie. De uitvoer van suiker was onder 

Van Sommelsdijck flink gestegen, Paramaribo had zich ontwikkeld tot de belangrijkste stad en het 

Fort Sommelsdijck werd gebouwd om plantages te beschermen. De vrede die hij sloot met de indianen 

                                                      
44 Schalkwijk, The Colonial State, 67, 72, 104, 107-109, 114-116. De term ‘pseudo-staat’ ontleen ik aan 

Schalkwijk, The Colonial State, 115; Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 41-2; Oostindie & 

Roitman, ‘Repositioning the Dutch’, 134, 139; Van der Meiden, Betwist bestuur, 14-15, 20; G. Oostindie & J. V. 

Roitman, “Introduction”, in Oostindie (red.), Dutch Atlantic Connections, 8-9; Fatah-Black, White Lies and 

Black Markets, 34-5; Van der Linde, Surinaamse suikerheren, 36, 47-9. 



 
23 

was voor de kolonie van belang omdat dit voor meer rust en stabiliteit zorgde. Gezien deze vele 

ontwikkelingen en positieve facetten van zijn gouverneurschap is het verbazingwekkend dat Van 

Sommelsdijck ook zo veel problemen kende en mede veroorzaakte. Treffend stelt Goslinga dan ook 

dat ‘he [Van Sommelsdijck] was basically a soldier who was asked to perform a diplomat’s job’.45 De 

positie van gouverneur was een lastige. De belangen waren meervoudig en niet alle belangen konden 

behartigd worden; er waren altijd partijen die klachten konden hebben. Ook bij Van Sommelsdijcks 

opvolgers was dit het geval. De conflicten die Van Sommelsdijck had met de Staten van Zeeland, de 

Staten-Generaal en de WIC waren het gevolg van Van Sommelsdijcks eigen onverstandige, soms 

ondiplomatische optreden. Een kolonie zoals Suriname had in deze periode bij uitstek rust en 

stabiliteit nodig. Stabiliteit kwam er enigszins. Er was een bestuur en de Sociëteit en de Staten-

Generaal konden ingrijpen in het geval er problemen ontstonden. Rustig was het echter zelden tijdens 

Van Sommelsdijcks gouverneurschap. Zijn opvolger, Johan van Scharphuijsen, zou dat aan den lijve 

ondervinden. 

 

 

  

                                                      
45 Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 277. 
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Hoofdstuk 2 – De gouverneur als politiek leider 

 

In dit hoofdstuk zullen aspecten van het gouverneurschap van Johan van Scharphuijsen worden 

behandeld. Van Scharphuijsen werd na de dood van Van Sommelsdijck in 1688 benoemd tot 

gouverneur door de Sociëteit. In januari 1689 vertrok hij naar Suriname. Dit hoofdstuk zal zich richten 

op het gouverneurschap van Van Scharphuijsen met vier thema’s, te beginnen met de afspraken die 

Van Scharphuijsen maakte met de Sociëteit over zijn gouverneurschap. Ten tweede over de Franse 

aanval en de verdediging van de kolonie in mei 1689 en daarna. Ten derde zal worden gekeken naar 

de mate van autonomie en de mate van autoriteit die Van Scharphuijsen had in het 

besluitvormingsproces en tot slot naar financiën. 

 

De persoon Johan van Scharphuijsen 

Over het leven van Johan van Scharphuijsen voor hij gouverneur werd is betrekkelijk weinig bekend. 

Hij is naar alle waarschijnlijkheid geboren in Zeeland. Zijn ouders en andere familieleden zijn niet of 

alleen bij naam bekend. Hij had in ieder geval twee zussen, Mettje en Sara, die beiden trouwden. Van 

Scharphuijsen zelf bleef zijn hele leven ongehuwd. Mettje trouwde met Jan Munick en Sara met 

Johannes Basseliers. Uit dat laatste huwelijk kwamen twee kinderen voort: Elisabeth Basseliers, 

geboren in 1680, en Nicolaes Basseliers, wiens geboortejaar onbekend is.46 Het Zeeuws Archief had 

mogelijk meer inzicht kunnen geven in het vroegere leven van Van Scharphuijsen, ware het niet dat 

veel documenten uit de zeventiende eeuw afgebrand zijn door het bombardement op Middelburg in 

mei 1940. 

 In mei 1675 was Van Scharphuijsen één van de ondertekenaars van een brief van Surinaamse 

kolonisten gericht aan de Staten van Zeeland. In deze brief werd de slechte staat van de verdediging 

van de kolonie besproken. Dat kwam in ieder geval deels omdat de Republiek sinds 1672 in oorlog 

was met aanvankelijk Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen en van 1674 tot en met 1679 met 

Frankrijk en Zweden. De kolonisten verzochten hulp van de Staten van Zeeland om de kolonie op te 

bouwen. In juli 1675 komt de naam Johan van Scharphuijsen voor op de lijst van ‘weerbare mannen 

der Duijtsche natie’ die woonachtig waren in Suriname. Duitse natie is een term waarmee de 

Republiek werd bedoeld. In totaal was Van Scharphuijsen één van de 130 namen op deze lijst. Eind 

1675 schreef Van Scharphuijsen met andere vooraanstaande ingezetenen zoals Samuel Cohen Nassy, 

Abel Thisso en Robert du Plessis een tweetal attestaties aan de Staten van Zeeland over het bezoek 

van Engelse afgevaardigden. In 1677 was Van Scharphuijsen lid van de Raad van Politie en een jaar 

later keerde hij terug naar de Republiek. Hij kreeg van de Raad van Politie een rekest over het 

eigendom van de kolonie mee, dat hij moest indienen bij de Staten van Zeeland. Het eerste document 

                                                      
46 Stadsarchief Amsterdam (SAA), Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam (NSA), [5075], inv. nr. 

3377 (Testament Johan van Scharphuijsen), Testament Johan van Scharphuijsen, 15 september 1699, folio 69. 
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van Van Scharphuijsens hand waren geschreven in 1679. In deze brief aan raadspensionaris Gaspar 

Fagel deed Van Scharphuijsen een dringende oproep om 200-300 soldaten naar Suriname te sturen om 

zo de oorlog met de indianen in Europees voordeel te kunnen beslechten.47 Niet alleen Van 

Scharphuijsen, ook andere vooraanstaande ingezetenen zoals Basseliers, Cornelis van Ruijven en 

Samuel de Piña stuurden de raadspensionaris in de loop van 1679 brieven om hulp te vragen in de 

strijd tegen de indianen.48 De brieven van deze personen hadden het gewenste effect want op 17 april 

1680 kwamen er 150 soldaten in Suriname aan.49 Zoals vermeld overleefde de jonge kolonie de 

guerrillaoorlog met de indianen en Zeeland ging drie jaar later over tot de verkoop van Suriname. Van 

der Meiden stelt: ‘[h]et lijkt waarschijnlijk dat hij [Van Scharphuijsen] gedurende zijn verblijf in de 

Republiek invloed heeft uitgeoefend op de tekst van het octrooi van 1682’.50 Waar Van der Meiden dit 

op baseert is echter niet duidelijk. In 1684 was Van Scharphuijsen in Suriname, hij weigerde toen een 

plek in de Raad van Politie.51 Alleen over de periode 1688-1699 is er uitgebreide documentatie van en 

over Van Scharphuijsen terug te vinden. Om deze reden zal de rest van het onderzoek zich op deze 

periode richten. 

 

De gouverneur Johan Van Scharphuijsen (politiek-bestuurlijk) 

Na het overlijden van Cornelis van Sommelsdijck werd de positie van gouverneur aangeboden aan zijn 

tweede zoon François, heer van Chatillon. Dit was in overeenstemming met de afspraak die gemaakt 

was toen Van Sommelsdijck mede-eigenaar werd van Suriname. François was op het moment van 

overlijden van zijn vader pas negentien jaar oud. Hij bedankte voor de functie. De weduwe Van 

Sommelsdijck wilde haar aandeel in de kolonie van de hand doen. Van Scharphuijsen werd benoemd 

als nieuwe gouverneur. Hij was geen onbekende in Suriname. Hij was lid van de Raad van Politie en 

was met verlof in de Republiek toen Van Sommelsdijck werd gedood. Bij zijn benoeming werd 

overeengekomen dat Van Scharphuijsen in niet meer dan drie schepen belangen mocht hebben en dat 

de Sociëteit moest weten welke schepen dat waren. Van Scharphuijsen stemde hiermee in. Hem stond 

een grootse taak te wachten. Op dat moment waren er in Suriname diverse groepen ingezetenen die 

                                                      
47 Nationaal Archief Den Haag (NA), Archief Gaspar Fagel (Fagel), [3.01.18], inv. nr. 59S (Diverse brieven aan 

Fagel), Brief Johan van Scharphuijsen om verzoek soldaten in strijd tegen indianen, 1 november 1679, folio 5. 
48 Zeeuws Archief Middelburg (ZA), Gids 102, Gids Staten van Zeeland en Suriname (GSZS),  [3.09], inv. nr. 

255, (Ingekomen stukken betreffende Suriname en omliggende kwartieren, 1667-1683), Brief van Nicolas 

Combe, 1 mei 1675; ZA, GSZS, inv. nr. 262, Lijste van weerbre. mannen der duijtsche natie, 4 juli 1675; ZA, 

GSZS, inv. nr. 274, Attestatie van Robert du Plessis, Cornelis Snelleman, Johan van Scharphuijsen, en Samuel 

Nassij, 14 december 1675; ZA, GSZS, inv. nr. 272, Attestatie van Francois Chaillouth, Abel Thisso, Robert du 

Plessis, Cornelis Snelleman, Johan van Scharphuijsen, en Samuel Nassij, 16 december 1675; NA, Fagel, inv. nr. 

59S, Extract van een brief geschreven door den heer Jan Basseliers bedienaar der goddelijke woort tot Surinam, 

14 augustus 1679; NA, Fagel, inv. nr. 59S, Extract uijt de missive van de heer Johan van Ruijven geschreven in 

Zeruname in dato 17 augo 1679, 17 augustus 1679; NA, Fagel, inv. nr. 59S, Brief Samuel de Pina, 31 oktober 

1679. 
49 Zijlstra, “Anglo-Dutch Suriname”, 84. 
50 Van der Meiden, Betwist bestuur, 58. 
51 Idem. 
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allemaal hun eigen (vaak tegengestelde) belangen hadden. Het werd de taak van de nieuwe gouverneur 

om orde te scheppen tussen de verschillende groepen ingezetenen.52 

Omtrent de benoeming van Van Scharphuijsen is een aantal documenten overgeleverd die ons 

een inkijk geven in de afspraken die de nieuwe gouverneur maakte met zijn werkgever. Waarom de 

keuze viel op Van Scharphuijsen is niet met zekerheid te zeggen. Vermoedelijk kwam dit omdat hij 

een van de grootste planters in Suriname was en het land goed kende. De directeuren van de Sociëteit 

wilden een andere koers varen na wat toch wel gezien werd als een lastige start van een toch al lastige 

onderneming, namelijk het opbouwen van een kolonie overzee.53 

 

Voorstellen voor het bestuur 

Van Scharphuijsen maakte diverse afspraken met de Sociëteit over de invulling van het 

gouverneurschap. De gouverneur werd bijgestaan door een directeur. Wie deze functie ging invullen 

werd niet vermeld maar dit is of zijn waarschijnlijk (een van) de directeuren van de Sociëteit. De 

directeur nam de rol van ‘vice preses’ op zich en zou zo de ‘twede rangh hebben’. De directeur had 

een adviserende rol, had zitting in de Raad van Politie en had een concluderende stem. Wat dat precies 

inhield wordt uit de bron niet duidelijk, maar waarschijnlijk betekent het dat de directeur de 

doorslaggevende stem had bij een gelijk aantal stemmen. Verder werden alle zaken met een 

meerderheid van stemmen besloten. De gouverneur, directeur en alle Raadsleden kregen één gelijke 

stem. Verderop in het document staat echter dan bij een gelijk aantal stemmen de stem van de 

gouverneur doorslaggevend was. De gouverneur kreeg de verantwoordelijkheid over alle militaire 

zaken en criminele rechtszaken, de directeur over de politieke besluiten. De gouverneur moest 

getrouwelijk het resultaat van een stemming uitvoeren. Bij zijn afwezigheid mocht de gouverneur een 

lid van de Raad van Politie aanstellen als zijn vervanger. De bepalingen van officiële documenten 

waren op sommige plekken abstract, vaag of tegenstrijdig. Wie zou nu de doorslaggevende stem 

krijgen, de gouverneur of de directeur? De gouverneur ligt het meest voor de hand maar in het 

document staat weer verderop dat de directeur generaal van Suriname Rivieren en districten van dien 

het opperste gezag had en alle raden voor zat. Hiermee kon een directeur van de Sociëteit worden 

bedoeld, maar ook de gouverneur. Zeer waarschijnlijk is het echter dat de directeuren in Amsterdam 

de uiteindelijke gezaghebbers waren, zij waren per slot van rekening de eigenaren van de kolonie.54  

De fiscaal en alle andere ambtenaren en de officieren dienden de orders van de directeur op te 

volgen. De Gouverneur, directeur en Politieke Raad waren verantwoordelijk voor het benoemen van 

‘alle ambten (…) en bediendens door de doot vacant wordende’. Wanneer de gouverneur of de 

directeur afwezig waren mochten de Raad van Politie en de wel aanwezige gouverneur of directeur 

                                                      
52 Goslinga, The Caribbean 1680-1791, 277-8; Van der Meiden, Betwist bestuur, 57-58. 
53 Van der Meiden, Betwist bestuur, 50-1, 57-59; Van der Linde, Surinaamse suikerheren, 74;  
54 SAA, Archief van Burgemeesters: stukken betreffende verscheidene onderwerpen (Burg.), inv. nr. 543I, 

(Diverse stukken over Suriname, 1684-1801), Conditien, onder dewelcke J:V:S 

genegen is, de directie op de Colonie van Suriname, Rivieren, en districten van dien, te aenvaerden, ca. 1688. 
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geen nieuwe resoluties aannemen of uitvoeren. Wanneer de directeur afwezig was werd zijn plek 

ingenomen door een lid van de Raad van Politie. Alleen de directeur mocht land uitgeven en 

grondbrieven ondertekenen. Hij had daarnaast zeggenschap over het in- en uitvaren van schepen, het 

uitgeven van vergunningen voor de visserij, schildpadvangst en de handel met indianen, ‘als mede de 

negotie, en wat verder de saacken der Burgeren en indiaenen aengaat’. In de Raad van Politie zouden 

niet 10 maar 9 of 11 personen zitting moeten krijgen, naast de gouverneur en de directeur. Waarom dit 

zo was is niet bekend, vermoedelijk om een gelijk aantal stemmen te voorkomen. De directeur mocht 

in de kerk op de gouverneursstoel zitten. Alle plakaten, wetten en ordonantien die onder naam van de 

gouverneur, directeur en Raden werden uitgegeven, moesten ook door alle drie de partijen worden 

ondertekent. Het ‘’s lants magazijn’ met daarin oorlogsmateriaal en suiker kwam onder opzicht en 

bewind van de directeur, die bij afwezigheid iemand kon benoemen om deze taak op zich te nemen.55 

Wat betreft militaire zaken had de gouverneur (en na hem de commandeur) het oppergezag, 

zonder dat de directeur of raden daar iets over te zeggen hadden. Er was echter een uitzondering op 

deze regel. Voor het opbouwen en herstellen van de forten waren burgers nodig. Om die reden moest 

de gouverneur de directeur op de hoogte houden. De gouverneur kreeg de opdracht mee om direct na 

aankomst de forten in goede staat van defensie te krijgen. Hiervoor werden een ingenieur en 

materialen naar Suriname gezonden. De gouverneur mocht in deze zaak niet vertrouwen op rapporten 

van anderen en moest in persoon de voortgang van de forten controleren. De Raad van Politie werd 

belast met het benoemen van een militaire krijgsraad die werd voorgezeten door de gouverneur. Er 

werd een capitein commandant aangesteld om de militie en de forten te overzien. Hij stond onder het 

bevel van de gouverneur, commandeur en Raden en kreeg een stem in de militaire krijgsraad. Hij 

mocht zonder kennis van Gouverneur en Raden de vijand niet aanvallen, ook niet als zij Suriname 

aanvielen. In dat geval mocht hij alleen verdedigen. Het keuren (‘monsteren’) van de soldaten moest 

gebeuren in bijzijn van de gouverneur, directeur en Raden of door de gouverneur en een 

plaatsvervanger voor de directeur uit de Raad van Politie.56 

 

Maatregelen voor vestiging 

De Sociëteit publiceerde in 1688 een document om mensen ertoe te brengen zich te vestigen in 

Suriname. In dit document werden twaalf artikelen gepubliceerd, gebaseerd op het octrooi en een 

aantal andere punten. Deze waren als volgt: 

Eenieder die grond kocht in Suriname behield deze grond na overlijden en mocht deze als 

erfenis doorgeven. Men mocht geen aanspraak maken op reeds uitgegeven grond, noch op grond waar 

indianen leefden. Daarnaast werd verwacht dat volgens de wet binnen afzienbare tijd (1 jaar en zes 

weken) de grond verbouwd en bewoond zou worden. Jagen, vissen en hout kappen mocht iedereen op 

                                                      
55 Idem. 
56 Idem. 
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zijn eigen stuk grond naar gelieven doen. De handel langs de kust was voor iedereen vrij en 

onbelemmerd. Alle vormen van bedrijf of ambacht werden vrij en zonder belemmering uitgevoerd en 

beschermd. Het monopolie op de slavenhandel was in handen van de WIC en zou dat ook blijven. De 

Raad van Justitie moest worden benoemd en leden hiervan moesten elke twee jaar worden vervangen. 

Dit was in overeenstemming met het octrooi. Paarden waren er niet in Suriname. Het was eenieder 

toegestaan om paarden in te voeren en te verkopen in Suriname vanwege het belang van paarden voor 

de kolonie. De forten moesten zo snel mogelijk in goede staat worden gebracht. Er moesten voldoende 

christelijke mensen worden ingevoerd, met name vrouwen, zodat alle mannen een huwelijk aan 

konden gaan. Alle orders van de directeuren van de Sociëteit, de gouverneur en de Raden moesten 

worden opgevolgd. Van alle door de gouverneur en Raden uitgevaardigde aktes moest een kopie 

worden gestuurd aan de directeuren van de Sociëteit. Tot slot, waar mogelijk kreeg iedere kolonist 

jaarlijks een zeker getal van blanke dienaren van de Sociëteit. Deze konden naar wens worden ingezet, 

maar blanke Europeanen werden vaak gebruikt als ambachtslieden, opzichters op plantages en/of 

soldaten.57 

 Over een heleboel zaken waren duidelijke of minder duidelijke afspraken gemaakt. Wat echter  

niet was vastgelegd was wat er diende te gebeuren wanneer de Sociëteit (waar ook de WIC toe 

behoorde) haar afspraken niet na kwam of tekort schoot. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we 

zien dat de gouverneur voor lastige keuzes kwam te staan wanneer zo’n situatie zich voor deed.  

 

Van Scharphuijsens gouverneurschap 

Uit zijn eigen rapport bleek dat Van Scharphuijsen begin januari 1689 met de zoon van Van 

Sommelsdijck, François van Aerssen, heer van Chatillon, naar Suriname vertrok aan boord van het 

schip Princesse Royael. Samen met hen voeren nog dertien schepen mee naar Suriname. François was 

de op een na oudste zoon van Van Sommelsdijck en ging mee om de bezittingen van zijn overleden 

vader te inventariseren voor de verkoop. Op 8 maart 1689 kwamen zij aan in Paramaribo.58 

 Uit Van Scharphuijsens eerste twee missiven aan de directeuren van de Sociëteit bleek dat hij 

een kolonie aantrof die veel te wensen overliet. Er was een tekort aan voedsel en kleding en Van 

Scharphuijsen vreesde dat dat tot een nieuwe muiterij onder soldaten kon leiden, zoals minder dan een 

jaar daarvoor bij Van Sommelsdijck was gebeurd. Hij verzocht de directeuren dan ook om meer 

voedsel en kleding naar Suriname te sturen. Ook vroeg hij om brandewijn en ‘sleghten liqueren voor 

d’Indianen, om deselve daarmeede te tracteren om soo haar vrientschap te winnen’.59 Van 

Scharphuijsen zag de indianen als (belangrijke) bondgenoot en door middel van cadeaus probeerde hij 

                                                      
57 SAA, Burg., inv. nr. 543H, (Maatregelen kolonie Suriname), Middelen en motien dienende tot encouragement 

van luyden die sigh gaarne wilde transporteren op de Colonie van Suriname, 1688. 
58 SAA, Burg, inv. nr. 524J, Rapport Van Scharphuijsen, 11 mei 1697. 
59 NA, Archief van de Sociëteit van Suriname (SvS), [1.05.03], inv. nr. 219 (Ingekomen brieven en papieren van 

de Gouverneur en andere overheidspersonen), Missive door den gouverneur Johan van Scharphuijsen geschreven 

aende Societeijt in dato 13 maert 1689, 13 maart 1689, folio 273. 
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die relatie te onderhouden. Hij stelde dat wanneer er geen voedsel, kleding en drank werd ontvangen 

hij geen andere keuze had dan Engelse schepen toe te laten in Suriname en van hen de benodigdheden 

te kopen. De scheepvaart met de Engelsen was eigenlijk niet toegestaan maar zowel Van 

Sommelsdijck als Van Scharphuijsen knepen een oogje toe vanwege de noodzaak goederen of voedsel 

aan te voeren. In overeenstemming met de documenten die hierboven zijn besproken hield Van 

Scharphuijsen zich direct na aankomst bezig met het repareren van de forten en verzocht hij ingenieurs 

om hiermee te helpen. Tot de Raad van Justitie werden benoemd Gillis Munnick, Cornelis Snelleman, 

Gerrit Wobma (alle drie ook lid van de Raad van Politie) en Jan van Ruijven, Paulus Timmerman en 

Gideo Moris. De Raad van Politie werd daarnaast aangevuld met twee leden, Abraham van Haagen en 

Guilliam Bedlo.60 

Zijn tweede missive van 4 mei was al even veelzeggend. Van Scharphuijsen omschreef hierin 

de ‘slegte staat’ van de kolonie. Door het tekort aan slaven moest veel suikerriet worden weggegooid 

omdat er niet genoeg mankracht was om de suikerriet te verwerken voor het bedierf. Van 

Scharphuijsen omschreef de situatie als volgt: ‘ick stae met mijn handen in’t haijr, als ick alle dese 

dingen insie’. Volgens hem lag dat aan de vele ongelukken en het hoge sterftecijfer onder de slaven in 

Suriname. De ingezetenen werden dagelijks getraind in het gebruik van wapens. Het bondgenootschap 

met de indianen werd daarnaast ook aangehaald: ‘D’Indianen onse Vrienden bewijsen groote 

toeckomen van genegentheijt en trouw, en belooven sigh altijt te willen laeten emploijeren teegens alle 

soorten van vijanden, en voornametlijck teegens de Fransse’.61 De toevoeging ‘tegen de Fransen’ was 

volgens Van Scharphuijsen het gevolg van een Franse aanval op zee, waarbij veel indianen (in hun 

kano’s) gewond raakten en enkele overleden. Er was nog steeds een tekort aan voedsel. Van 

Scharphuijsen verzocht om de zending van levende koeien en proviand voor zes maanden. Het gebrek 

aan geld vormde ook een probleem. Van Scharphuijsen stelt dat de achterstallige soldij betaald moest 

worden, maar dat daarna het geld op was.62 De slechte staat van de verdediging en forten, een 

dreigende (Franse) aanval en een tekort aan voedsel, kleding, geld, slaven en ambachtslieden waren de 

voornaamste problemen gedurende de eerste maanden van Van Scharphuijsens gouverneurschap.  

 

Franse aanval 

Op 6 mei 1689 kwam het bericht dat negen Franse oorlogsschepen de kust van Suriname naderden, 

‘sonder twijffel om ons ’t attaqueren’, zo schreef Van Scharphuijsen.63 Om slagvaardig te kunnen zijn 

hadden de ingezetenen voldoende soldaten, officieren, oorlogsschepen, voedsel, kleding en ammunitie 

en ander oorlogsmateriaal nodig. Aan alles ontbrak het op dat moment in Suriname en Van 

                                                      
60 NA, SvS, inv. nr. 219, Missive Van Scharphuijsen, 13 maart 1689, folio 272-4; NA, SvS, inv. nr. 219, Missive 

vanden voorn. gouverneur in dato 4 May 1689, 4 mei 1689, folio 288-91; Fatah-Black, White Lies and Black 

Markets, 5-6. 
61 NA, SvS, inv. nr. 219, Missive Van Scharphuijsen, 4 mei 1689, folio 290. 
62 Idem. 
63 NA, SvS, inv. nr. 219, Missive vanden voorn. gouverneur in dato 18 May 1689, 18 mei 1689, folio 293. 
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Scharphuijsen deed een dringende oproep aan de directeuren om deze benodigdheden naar Suriname 

te vervoeren.64 

De Franse aanval vond plaats tussen 6 en 13 mei 1689. De Fransen zakten uiteindelijk met tien 

oorlogsschepen de Surinamerivier af richting Paramaribo maar werden gestuit vanuit het Fort 

Zeelandia, en door een Nederlands oorlogsschip en zes koopvaardijschepen die op dat moment voor 

anker lagen in Suriname. Fort Zeelandia was strategisch gebouwd aan het water, aan de noordkant van 

Paramaribo. Alle ingezetenen werden gewaarschuwd en zij namen de wapenen op. Dat gold voor de 

aanwezige soldaten en planters en voor zowel christenen als joden. De Fransen werden geleid door 

admiraal Jean Baptiste du Casse, de latere gouverneur van Saint-Domingue (het huidige Haïti). Du 

Casse trachtte met een list de overwinning te bewerkstelligen. Hij stuurde François van Aerssen een 

brief. Hierin prees hij de jonge heer, zei dat hij het prettig vond tegenover zo’n eerlijk persoon in de 

strijd te staan en overlaadde hem met complimenten. Het doel van deze brief was om een gesprek aan 

te gaan en mogelijk aan land te komen. Van Scharphuijsen en Van Aerssen zagen echter in dat 

wanneer de Franse admiraal het fort zou zien dat zich in zo’n slechte staat van verdediging bevond, hij 

de aanval zonder meer zou doorzetten, te meer omdat er voor maar drie weken aan voedsel in het fort 

opgeslagen en voorradig was. Om deze reden besloten beide heren niet op het verzoek van Du Casse 

in te gaan.65 

Op 8 mei bombardeerden de Fransen het fort opnieuw maar dit richtte weinig uit. Het 

kanonvuur vanuit het fort richtte dusdanige schade aan dat de Fransen zich tijdelijk terug trokken. De 

dag erna, om zeven uur ’s avonds, kwamen de Fransen op volle oorlogssterkte in het schootsveld van 

het Fort Zeelandia. Het gecombineerde kanonvuur van het fort en de zeven Nederlandse schepen 

deden de Fransen flinke schade toe, ‘sodanigh bij den vijandt toenam dat alles in vuur en vlam scheen 

te staan’.66 Het gevecht duurde ruim twee uur. Van Scharphuijsen en Van Aerssen namen deel aan de 

gevechten. Van Aerssen laadde een handkanon dat te vroeg afging waardoor er een aantal vingers van 

zowel zijn rechter- als linkerhand afgeblazen werden. De Fransen leden hevige verliezen en schade, 

maar zij hadden zeer weinig schade kunnen aanrichten aan de verdedigers. Dinsdagochtend 10 mei lag 

de Surinamerivier vol met delen van kapotgeschoten Franse schepen en soldaten. Die dag en de dag 

erna werd er niet gevochten maar waren de Fransen bezig met het repareren van hun schepen. De 

ingezetenen maakten gebruik van de gelegenheid om met behulp van indianen de Fransen te 

bespieden. Bij deze groep spionnen zat een Franse predikant die verzocht had mee te gaan. Dit werd 

                                                      
64 Ibidem, folio 293-4. 
65 NA, SvS, inv. nr. 219, Missive Van Scharphuijsen, 18 mei 1689, folio 293-4; NA, SvS, inv. nr. 219, Journaal 

van het gepasseerde met de Franse Schepen voor Suriname, mei 1689, folio 334-5; NA, SvS, inv. nr. 219, Ditto 

journaal overtselven subject gehouden, mei 1689, folio 338; NA, SvS, inv. nr. 219, Ditto van deselven in dato 18 

May voorsz., Missive van den Raden op Suriname, mei 1689, folio 350-1; NA, SvS, inv. nr. 219, Secrete missive 

vande voornoemde gouverneur Scharphuysen, folio 316; SAA, Burg, inv. nr. 524J, Rapport Van Scharphuijsen, 

11 mei 1697. 
66 NA, SvS, inv. nr. 219, Journaal van het gepasseerde met de Franse Schepen voor Suriname, mei 1689, folio 

335. 
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hem toegestaan maar toen zij in het zicht van de Fransen waren riep de predikant iets naar hen waarna 

de Fransen de spionnen aanvielen en zij moesten vluchten. Op 12 mei keerden de Franse schepen om. 

Zij probeerden nu de andere grote rivier van Suriname op te varen, de Commewijne. Daar lagen nog 

schepen in het water met als gevolg dat de Fransen een dag later omdraaiden richting open zee. 

Zaterdag 14 mei werd het duidelijk dat de aanval was afgeslagen en werd de overwinning gevierd.67 

Tijdens of na de Franse aanval stuurde Van Scharphuijsen een geheime missive naar de Sociëteit 

waarin hij aangaf dat de verdediging zich in zeer slechte staat bevond. Deze geheime missive werd in 

een symboolalfabet geschreven om te voorkomen dat deze gevoelige informatie in de verkeerde 

handen zou vallen. Zie hieronder afbeelding 2.1 en zie 2.2 voor de transcribatie.68 

De tekst op de afbeelding luidt: ‘De fortresse leghte dight op de cost van de rivier, en spoelt 

gedurigh nogh soo dat daar geen goet aen can werden gedaen, maar nootsaackelijck een andere sal 

moeten maken, de wercken daar de heer fredenburgh begonnen sijn vreij geavanceert, sijn 

gedetacheert en van agteren open, gelijck bij de kaart sal konnen werden gesien, derhalve veel volk 

van noden het selve ter defenderen’. 

  

                                                      
67 NA, SvS, inv. nr. 219, Missive Van Scharphuijsen, 18 mei 1689, folio 293-4; NA, SvS, inv. nr. 219, Journaal 

van het gepasseerde met de Franse Schepen voor Suriname, mei 1689, folio 335-7; NA, SvS, inv. nr. 219, Ditto 

journaal overtselven subject gehouden, mei 1689, folio 339-40; NA, SvS, inv. nr. 219, Ditto van deselven in dato 

18 May voorsz., Missive van den Raden op Suriname, mei 1689, folio 350; SAA, Burg, inv. nr. 524J, Rapport 

Van Scharphuijsen, 11 mei 1697. 
68 NA, SvS, inv. nr. 219, Secrete missive, 1689, folio 315-6. 
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Afb. 2.1 en 2.2: Geheime missive en vertaling, resp. Bron: NA, SvS, inv. nr. 219, Secrete missive, 1689, folio 315-6. 

 

De Franse aanval kreeg echter nog een vervolg. Het Franse schip den Dolphijn en haar 80-man 

tellende bemanning was vastgelopen voor de kust van Suriname en ingenomen door de soldaten van 

de kolonie. De Fransen werden gevoed en naar andere Franse eilanden gestuurd, in ruil voor een fikse 

som losgeld in de vorm van suiker. Zij werden verscheept naar ‘de grenades’, vermoedelijk een van de 

eilanden van de huidige eilandengroep Saint Vincent en de Grenadines, ten westen van Barbados.69 

Verdere Franse aanvallen op Suriname bleven uit tot 1712. 

 

Verdediging & forten 

Eén van de belangrijkste taken van de gouverneur was het op orde krijgen van de verdediging van de 

kolonie. Vooral na de Franse aanval van mei 1689 was dit een prioriteit. Suriname was in de 

zeventiende eeuw eigenlijk alleen toegankelijk vanaf zee, omdat de binnenlanden zo dicht bebost 

waren dat alleen de lokale indianen zich daar waagden. De twee voornaamste rivieren waaraan 

plantages lagen, de Surinamerivier en de Commewijne werden beschermd door respectievelijk Fort 

Zeelandia en Fort Sommelsdijck.  

Na de Franse aanval was het zaak om eerst de forten, die al niet in goede staat waren, te 

herstellen. Hiervoor werden onder meer de 50 slaven van de Sociëteit ingezet. Om het herstel van de 

forten te versnellen werden 150 slaven van planters ontboden, bovenop de slaven die al aan het werk 

waren. Andere bouwprojecten (zoals de aanleg van waterwerken op plantages) werden tijdelijk 

stilgelegd zodat het benodigde hout gebruikt kon worden voor de forten. De Sociëteit betaalde om de 

slaven van particulieren te mogen gebruiken. Over de kosten van de periode na mei 1689 is geen 

document bewaard gebleven, over de eerdere inzet van particuliere slaven wel. Over de periode van 12 

oktober 1688 tot en met 20 januari 1689, werden in totaal 1139 slaven ingezet die in totaal samen 

12.848 dagen aan de bouw van de forten werkten. Een planter ontving van de Sociëteit 12 pond suiker 

                                                      
69 NA, SvS, inv. nr. 220, (Ingekomen brieven en papieren van de Gouverneur en andere overheidspersonen), 

Missive vanden heer gouverneur Joan van Scharphuysen in dato den 13 december 1689, 13 december 1689, folio 

38; SAA, Burg, inv. nr. 524J, Rapport Van Scharphuijsen, 11 mei 1697. 
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per slaaf per dag. De totale kosten voor de Sociëteit lagen als gevolg op 149.808 pond suiker. De 

gemiddelde prijs voor een pond suiker was in 1691 ongeveer twee stuivers, waarmee de kosten voor 

de Sociëteit op ongeveer fl. 7.490 kwamen.70 

Begin juli 1689 gaf Van Scharphuijsen aan dat hij dacht dat men nog zo’n vier weken nodig 

had om de forten te herbouwen. Het zou veel langer duren. Fort Sommelsdijck had geschut nodig dat 

geleverd moest worden door de Sociëteit. Hierom verzocht Van Scharphuijsen want, zo stelde hij: 

‘terwijl het beter is sonder fortificatien te sijn, als een fortificatie sonder canon te hebben’.71 

Daarnaast verzocht hij om soldaten, ammunitie en voedsel.72 

Tussen 9 en 17 juni 1689 kwamen er drie schepen aan in Suriname. Geen van alle brachten 

echter de benodigde goederen mee ter verdediging en onderhoud van de kolonie waar Van 

Scharphuijsen en de Raad van Politie in de missiven van mei en juni 1689 om gevraagd hadden. De 

gouverneur verzocht nogmaals om de benodigdheden en stelde dat een tweede Franse aanval 

misschien niet kon worden afgeslagen. Dat lag niet aan de ingezetenen, die ‘liever tot den laatsten 

man souden willen veghten, als in de handen der françen te willen vallen’, zo benadrukte hij. Hij 

beriep zichzelf ook op zijn heldenrol: ‘dat geen fransman, oft’ wat viandt het ook soude mogen wesen, 

mijn noyt, als met het allergrootste ongeluk, levendigh in handen sullen krijgen’.73 De ironie wil dat 

Van Scharphuijsen tijdens zijn terugreis naar de Republiek in 1696 wel in Franse handen viel. Of Van 

Scharphuijsen daadwerkelijk zo heldhaftig was als hij hier probeert te verkondigen aan de directeuren 

van de Sociëteit is maar de vraag. De jood Samuel Cohen Nassy, een van de meest invloedrijke 

planters in Suriname, kreeg het later aan de stok met Van Scharphuijsen. Hij beweerde dat Van 

Scharphuijsen paniekerig had gereageerd op de Franse aanval: ‘O godt! Waar ben ick toe gekomen! 

Had ick met de Heer Burgermeester….. naar Engelandt gegaan! O God wat komt mijn over!’.74 Er is 

geen andere melding gemaakt van deze uitspraak. 

Van Scharphuijsen gaf in oktober 1689 aan nog steeds geen nieuwe soldaten of goederen te 

hebben ontvangen voor de verdediging van de kolonie en dat baarde hem zorgen: ‘so dat wij als nogh 

op onse eijgen riemen in duister moeten drijven, niet wetende met watt of wanneer wij geattaqteert 

sullen werden’.75 Nagenoeg alle soldaten waren ziek of ziek geweest en er was een tekort aan voedsel. 

                                                      
70 NA, SvS, inv. nr. 219, Memorie van aangekochte slaven, januari 1689, folio 228; NA, SvS, inv. nr. 219, 

Missive Van Scharphuijsen, 4 mei 1689, folio 290; NA, SvS, inv. nr. 219, Missive Van Scharphuijsen, 18 mei 

1689, folio 293; NA, SvS, inv. nr. 221, (Ingekomen brieven en papieren van de Gouverneur en andere 

overheidspersonen), Missive vanden heer gouverneur Joan van Scharphuysen in dato den 9 october 1691, 9 

oktober 1691, folio 167. 
71 NA, SvS, inv. nr. 219, Ditto vanden gouverneur Scharphuysen aende Societeijt in dato 9 juny 1689, 9 juni 

1689, folio 474. 
72 Idem. 
73 NA, SvS, inv. nr. 219, Duplicaat missive vanden gouverneur van Scharphuysen geschreven aende Societeijt in 

dato 17 juny 1689, 17 juni 1689, folio 492. 
74 NA, Collectie Boreel (CB1), 1e vervolg, [1.10.105], inv. nr 32, (Afdeling II: Koloniën), Brief aan de Ed. Agtb. 

Heeren direkteuren van de geoctrojeerde Societeit van Suriname [datum onbekend]. 
75 NA, SvS, inv. nr. 220, Lijste vande papieren, door den heer Joan van Scharphuysen Gouverneur van 

Suriname, 11 oktober 1689, folio 1. 
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Ook was er geen geld meer om hun soldij te betalen. Van Scharphuijsen hoopte dat hulp nabij was. 

Niet alleen voor de soldaten was er te weinig voedsel, maar ook voor de slaven die aan het herstel van 

de forten werkten. Het gevolg was dat zij soms hele middagen bezig waren met het verzamelen van 

eten of weigerden te werken, waardoor het herstel van de forten vertraging op liep. Daarnaast heersten 

er diverse ziektes in Suriname die de toch al nijpende situatie nog verergerden. Ook Van 

Scharphuijsen bleef niet gevrijwaard van ziekte. Hij lag een maand lang ziek op bed en was in die 

periode niet in staat om te werken. De ziekte was serieus aangezien Van Scharphuijsen schreef het 

gevoel hebben de ziekte niet te zullen overleven.76 

Deze situatie veranderde niet, ook al vorderde het werk aan de forten dusdanig dat men in 

december 1689 al dacht beter in staat te zijn de kolonie te verdedigen dan vlak na de Franse aanval in 

mei. De problemen waren echter verre van voorbij. Door het geldtekort werden de betalingen die de 

planters ontvingen voor het gebruik van hun slaven opgeschort, maar het werk aan de forten ging door. 

Het gevolg was dat planters, slaven en soldaten ontevreden waren. Van Scharphuijsen vreesde een 

muiterij van soldaten, zoals was gebeurd bij Van Sommelsdijck. De gebeurtenissen van juli 1688 

lagen nog vers in het geheugen.77 

Vanaf 1690 ging het beter met de opbouw van de verdediging. De Sociëteit leverde geschut 

voor de forten en nieuwe soldaten, en er werd kalksteen gekocht in Barbados wat gebruikt kon worden 

voor de herstelwerkzaamheden aan de forten. Vanaf dat moment werd er met enige regelmaat soldaten 

naar Suriname gezonden. Niet alle soldaten kwamen overigens levend in Suriname aan, zoals bleek in 

februari 1694. Toen waren elf van de 57 soldaten en matrozen onderweg of direct na aankomst 

overleden. In Suriname waren niet veel soldaten aanwezig. Het precieze aantal wordt niet vermeld 

maar het waren er aanvankelijk naar schatting tussen de 100 en 200. In 1694 waren er 300 soldaten in 

Suriname die verdeeld over twee forten en twee uitkijkposten samen de kolonie verdedigden. Een deel 

van de soldaten tekende een contract voor vier jaar waarna zij in veel gevallen terugkeerden naar de 

Republiek.78 

Het tekort aan soldaten, voedsel en ammunitie om een eventuele nieuwe aanval af te slaan 

bleef problematisch. In oktober 1691 stelde Van Scharphuijsen dat de staat van de kolonie ‘redelijk 

                                                      
76 NA, SvS, inv. nr. 220 Brief Van Scharphuijsen, 11 oktober 1689, folio 1-3, 5; NA, SvS, inv. nr. 219, Missive 

Van Scharphuijsen, 17 juni 1689, folio 492. 
77 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 13 december 1689, folio 41. 
78 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 13 december 1689, folio 41; NA, SvS, inv. nr. 220, 

Missive vanden heer gouverneur J. van Scharphuysen in date den 25 april 1690, 25 april 1690, folio 209; NA, 

SvS, inv. nr. 220, Missive vanden heer gouverneur J. van Scharphuysen in date den 20 juny 1690, 20 juni 1690, 

folio 224; NA, SvS, inv. nr. 221, Missive Van Scharphuijsen, 15 januari 1691, folio 5; NA, SvS, inv. nr. 221, 

Missive Van Scharphuijsen, 11 juni 1691, folio 91, 97; NA, SvS, inv. nr. 222, Missive Van Scharphuijsen, 24 

februari 1694, folio 355; NA, SvS, inv. nr. 223, Missive Van Scharphuijsen, 8 juni 1694, folio 37; NA, SvS, inv. 

nr. 223, Missive Van Scharphuijsen, 12 april 1695, folio 344. 
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wel’ was al bleef er tot aan het eind van zijn gouverneurschap gewerkt worden aan het herstel van de 

forten en de verdediging van de kolonie.79 

 

Bestuur & autoriteit 

In welke mate was de gouverneur in het besluitvormingsproces gebonden aan de Sociëteit en het 

octrooi? Van Scharphuijsen was in dienst van de Sociëteit, ontving van hen een salaris en was net als 

alle ingezetenen gebonden aan de bepalingen van het octrooi. De machtsverhouding waren, zoals 

vaker in de Republiek en haar kolonies niet altijd duidelijk, zo getuigt deze uitspraak van Van 

Scharphuijsen: ‘U Ed: gr: A: konnen sich wel versekeren, dat ik geen andere intentie hebb’, als U Ed: 

gr: A: voordeel, benevens ’t interest van dese Colonije, so veel te besorgen, als door de hulpe van den 

Almogenden door mijn sal kon werden uitgevoerdt; biddende dat U Ed: gr: Achtb: ook het hare daar 

toe gelieven te contribueren en mij te willen voorsien met sodanigen authoriteit, als tot so een swaar 

en bijna reddelosen werk vereischt werd.’80 Van Scharphuijsens schreef dit in december 1689 aan de 

directeuren, driekwart jaar na zijn aankomst. Het laat zien dat hij zichzelf ondergeschikt achtte aan de 

directeuren en het belang van de kolonie maar anderzijds ook de autoriteit verzocht om het werk als 

gouverneur uit te voeren. De gefragmenteerde communicatie over lange afstanden maakte het werk 

van de gouverneur er niet makkelijker op. Alle communicatie verliep door middel van brieven die 

vervoerd werden door schepen. Een reis tussen Suriname en de Republiek  of vice versa duurde in 

ieder geval twee tot drie maanden, maar vaak nog langer.  

Benoemingen van personeel moesten in bijna alle gevallen eerst goedgekeurd worden door de 

directeuren. Dat gold voor zowel ambtenaren in dienst van de Sociëteit als voor militairen. Vaak deed 

Van Scharphuijsen de aanstelling, al dan niet in overleg met betrokken ingezetenen en deed daar 

vervolgens verslag van aan de directeuren. Zij hadden uiteindelijk het laatste woord over deze 

aanstellingen. In praktijk werden de aanstellingen bijna altijd zonder problemen aanvaard. 

Uitzonderingen hierin waren de aanstellingen van de leden van de beide Raden. Deze werden gekozen 

uit vooraanstaande, protestantse (liefst gereformeerde) planters door middel van stemming zoals 

genoemd in hoofdstuk 1. Twee voorbeelden van benoemingen betroffen een luitenant en een 

administratief ambtenaar. Van Scharphuijsen had Juriaan van Aalbreght in juni 1691 aangesteld als 

luitenant van de Compagnie van kapitein Daniel de la Collombo en vroeg hiervoor toestemming van 

de directeuren. Een ander voorbeeld betrof het salaris van een belangrijk administratief ambtenaar 

genaamd Cijprijanus dat dusdanig laag was dat hij bij de gouverneur in juni 1690 aangaf er niet van te 

kunnen leven. Cijprijanus stuurde ook op eigen initiatief een brief naar de directeuren van de Sociëteit. 

                                                      
79 NA, SvS, inv. nr. 221, Missive Van Scharphuijsen, 9 oktober 1691, folio 167; SAA, Burg., inv. nr. 543J, 

Missive van gouverneur Jan van Scharphuysen aan Staten-Generaal over de vooruitgang van Suriname, 24 maart 

1692; NA, SvS, inv. nr. 222, (Ingekomen brieven en papieren van de Gouverneur en andere overheidspersonen), 

Missive van den heer gouverneur van Scharphuizen aan den heeren directeuren in dato 12 juni 1693, 12 juni 

1693, folio 290. 
80 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 13 december 1689, folio 41. 
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Van Scharphuijsen had enige sympathie voor deze vraag om salarisverhoging, maar gaf ook enigszins 

nonchalant aan dat er ook ‘wel lightelijck een ander in sijn plaatse moghte gesonden werden’. Het 

besluit hierover werd bij de directeuren gelegd, wat maar weer eens laat zien dat de gouverneur in de 

kolonie zeker geen alleenheerschappij had.81  

Eén van de belangrijkste taken die de gouverneur had was het op orde brengen van de 

verdediging van de kolonie zoals reeds is besproken. Dat stond zowel in het octrooi als in de afspraken 

die Van Scharphuijsen maakte bij zijn aanstelling en daarover berichtte hij vanaf zijn aankomst tot zijn 

vertrek. Voor het herstel van de forten was kalksteen nodig dat werd geïmporteerd vanuit Barbados. 

Het was de gouverneur zelf die deze handel voortzette en ook, zoals we hebben gezien, hout verkocht 

en daarmee kalksteen kocht. Hier zien we wederom hoe het besluitvormingsproces vaak verliep: de 

gouverneur initieerde een actie of nam een besluit, rapporteerde daarover aan de directeuren en vroeg 

dan hun toestemming. Van Scharphuijsen schreef in juni 1690 dat hij de handel in kalksteen met 

Barbados had hervat en concludeerde met: ‘ten zij uw Ed gr achtb dat anders geliefden te 

ordonneren’.82 Dit laat zien dat Van Scharphuijsen naar eigen inzicht beslissingen nam maar wel 

telkens achteraf toestemming vroeg aan de directeuren voor het uitvoeren van zijn beleid. 

Van Scharphuijsen verwees een enkele keer naar disputen tussen hem en commandeur Van 

Vredenburgh. Welke dat waren benoemde hij niet maar ze leken deels persoonlijk van aard te zijn. 

Van Scharphuijsen gaf als oorzaak de discrepantie tussen hun beider instructies en gaf aan dat hij 

vanaf zijn aankomst voelde dat het niet goed liep tussen hem en Van Vredenburgh. Zijn omgang met 

hem was in het begin toegankelijk en aardig maar dat hielp niet. Van Scharphuijsen stelde dat het 

belangrijk was dat zijn gouverneurschap gerespecteerd werd en daar hoorde bij dat de commandeur 

naar hem luisterde. Dit conflict lag echter niet aan Van Scharphuijsen die zich juist volledig inzette ten 

gunste van de Sociëteit, aldus hemzelf. Waarschijnlijk moeten dit soort uitspraken met een korreltje 

zout worden genomen. Een ieder die Van Scharphuijsen zou betichten van slecht gouverneurschap of 

lafheid zou ‘een lasteraar’ zijn. Dat de troepen toch onder leiding van de commandeur stonden, stond 

Van Scharphuijsen (die zichzelf ‘een eerlijck man’ noemde) niet aan. Hij verzocht deze 

verantwoordelijkheid bij de gouverneur te leggen.83 

Een voorbeeld van een situatie waarin Van Scharphuijsen teruggefloten werd door de 

directeuren vond plaats rond Jeronimo Clifford, een Engelsman die eigenaar was van Courcabo, de op 

dat moment grootste suikerrietplantage van Suriname. Hoe het conflict precies ontstond is niet 

duidelijk maar Van Scharphuijsen stelde dat ‘dat hy niet en schroomde, maer in tegendeel als 

professie maekte, sich tegen alle Regeeringe aen te kanten, en deselve met lasteringen, schelden en 

andere werderwaerdigheden te bejegenen’.84 Van Scharphuijsen gaf Clifford vervolgens een 

                                                      
81 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 20 juni 1690, folio 228; NA, SvS, inv. nr. 221, Missive 

Van Scharphuijsen, 11 juni 1691, folio 98. 
82 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 20 juni 1690, folio 230. 
83 Ibidem, folio 221-3. 
84 SAA, Burg, inv. nr. 524J, Rapport Van Scharphuijsen, 11 mei 1697. 
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gevangenisstraf van zeven jaar. Toen de directeuren dit hoorden verplichtten zij Van Scharphuijsen 

om Clifford vrij te laten.85 

De orders en plakkaten die door de Sociëteit of de gouverneur werden uitgevaardigd werden in 

de kolonie gecontroleerd door de fiscaal of de schouten. Hieraan was echter een tekort waardoor niet 

alle bepalingen konden worden nageleefd noch kon iedereen die een regel overtrad worden gestraft.86 

 

Financiën & belastingen 

De gouverneur ging samen met de raden en in overleg met de directeuren van de Sociëteit over de 

financiën van de kolonie. Zoals vermeld in hoofdstuk 1 waren in het octrooi van 1682 diverse 

artikelen vastgelegd die zich toespitstsen op financiën en belastingen. De Sociëteit was een privé-

onderneming en men wilde geld verdienen met de Surinaamse suikerproductie. Dat geldtekorten en 

belastingen een heikel punt vormde voor zowel de gouverneur, de kolonisten als de Sociëteit was al 

gebleken toen Van Sommelsdijck akker-en hoofdgeld inde in 1684. Ook Van Scharphuijsen voerde 

een belasting in om het geldtekort in de kolonie op te kunnen vangen.  

Voor het bestuur van Suriname waren er drie bronnen van inkomsten. Ten eerste geld 

afkomstig van de Sociëteit. Zo maakte Van Scharphuijsen melding van een zending van fl. 6.000 in 

december 1689. Deze bron van inkomsten was echter niet periodiek noch toereikend aangezien Van 

Scharphuijsen om meer geld vroeg.87 Ten tweede was er het waaggeld dat tweeënhalf procent op de 

uitvoer van suiker bedroeg. Deze belasting werd in Suriname geheven in overeenstemming met het 

octrooi. Het probleem hiermee was echter dat zowel planter als schipper vaak niet over het geld 

beschikte om deze belasting af te dragen. Het bestuur kon niet veel anders dan de tekorten noteren en 

de belasting innen voor zo ver dat ging. De inkomsten van de Sociëteit kwamen echter vooral uit deze 

belasting wat betekende dat van de inkomsten die er waren een aanzienlijk deel naar de Sociëteit ging. 

Van Scharphuijsen excuseerde zich voor de belastingtekorten maar gaf ook aan dat hij de kolonie in 

dusdanig slechte staat aantrof en er sindsdien in zijn korte tijd als gouverneur al veel was 

voorgevallen, zoals de Franse aanval, de voedseltekorten en de ziektes. Van Scharphuijsen vroeg de 

directeuren om de nodige tijd om alles op orde te kunnen brengen: ‘met het welcke verhoope, u ed 

groot Aght (…), so wel als de mijne, met de welstand van de collonie te sullen bereijcken’.88 Tot slot 

                                                      
85 SAA, Burg, inv. nr. 524J, Rapport Van Scharphuijsen, 11 mei 1697; NA, CB1, inv. nr. 32, Extract uijt de 

Resolutien van de directeuren van de Geoct. Societeit van Suriname, 16 december 1694; NA, CB1, inv. nr. 32, 

Extract uijt de resolutien van de heeren directeuren van de Geoctr. Societeijt van Suriname, 19 maart 1695. 
86 NA, SvS, inv. nr. 221, Missive Van Scharphuijsen, 9 oktober 1691, folio 166. 
87 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 13 december 1689, folio 43; NA, SvS, inv. nr. 220, 

Missive vanden gouverneur J. van Scharphuysen aende heeren directeuren in dato den 10 maert 1690, 10 maart 

1690, folio 110; NA, SvS, inv. nr. 221, Missive Van Scharphuijsen, 11 juni 1691, folio 94; SAA, Burg, inv. nr. 

524J, Rapport Van Scharphuijsen, 11 mei 1697. 
88 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 20 juni 1690, folio 218. 
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bestond nog de mogelijkheid om planters zo ver te krijgen hun geld in te wisselen voor wisselbrieven, 

zodat het aanwezige geld in de kolonie bleef.89 

De ingezetenen van Suriname en niet de Sociëteit waren verantwoordelijk voor het salaris van 

kerkdienaars, waartoe predikanten, schoolmeesters en kerkmeesters behoorden. Van Scharphuijsens 

zwager, Johannes Basseliers was de eerste hervormde predikant in Suriname. Na zijn aankomst in 

Suriname in 1668 ontving hij zeven jaar lang geen salaris van de Staten van Zeeland of van de 

ingezetenen. Ook een andere predikant genaamd d’Alibert wachtte geruime tijd op zijn salaris. 

Predikanten zoals Basseliers waren overigens niet de enige die lang op hun salaris moesten wachten. 

Fransiscus Anthonij de Raineschal was kapitein en wachtte al sinds 15 september 1692 (bijna drie 

jaar) op zijn salaris.90 

Van Scharphuijsen wilde een tuchthuis (gevangenis) en een gasthuis (ziekenhuis) laten 

bouwen. Aangezien ook daar geen geld voor was en de bovengenoemde drie bronnen van inkomsten 

onvoldoende waren, bedacht Van Scharphuijsen in overleg met de Raden een nieuwe belastingregel: 

eenieder ‘wie eenige slaaven koopt booven de uijtgeloofde kooppenningen’ moest een belasting 

betalen van 100 pond suiker per slaaf of paard en 50 pond suiker per koe. Dat kwam neer op een 

heffing van vijf gulden per ingevoerde slaaf en/of paard en twee gulden vijftig per koe. Dit was echter 

in strijd met de bepalingen van het octrooi waarin stond dat planters de eerste tien jaar gevrijwaard 

bleven van belastingen anders dan het waag- en hoofdgeld om zo vestiging te stimuleren. Deze 

bepalingen waren opgenomen in het octrooi uit 1682 en de periode van 10 jaar was op het moment van 

invoering van de importheffing nog niet verstreken.91 

Van Scharphuijsen kreeg van de directeuren de wind van voren naar aanleiding van zijn 

beslissing om een importheffing in de voeren. Hij gaf aan dat hij dit deed om de predikanten en andere 

bedienden van de kolonie van hun salaris te kunnen voorzien. De directeuren uitten zorg dat met name 

kleine, armere planters in financiële problemen zouden komen, maar dit werd door Van Scharphuijsen 

tegengesproken. Zonder deze kleine(re) planters, zo stelde de gouverneur, zou de kolonie niet kunnen 

bestaan. Hij zou er voor zorgen dat de maatregel hen niet op deze wijze zou treffen. Van 

Scharphuijsen zag zichzelf voor een budgettaire uitdaging. De modique lasten, eveneens een belasting, 

waren met de helft vermindert vanwege de lage invoer van drank, maar het aantal predikanten en 

bedienden dat door het Surinaamse bestuur (en de ingezetenen) betaald werd was met meer dan de 

helft toegenomen. Daarnaast was de kas nagenoeg leeg. Van Scharphuijsen gaf aan de heffing op 

                                                      
89 NA, SvS, inv. nr. 221, Missive Van Scharphuijsen, 11 juni 1691, folio 94; SAA, Burg, inv. nr. 524J, Rapport 

Van Scharphuijsen, 11 mei 1697. 
90 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 13 december 1689, folio 43; NA, SvS, inv. nr. 220, 

Missive Van Scharphuijsen, 10 maart 1690, folio 110; NA, SvS, inv. nr. 222, Missive van deselven in dato den 

24 Febr. 1694, 24 februari 1694, folio 355; NA, SvS, inv. nr. 223, Missive gouverneur Van Scharphuijsen, 12 

april 1695, folio 346. 
91 NA, SvS, inv. nr. 219, Missive Van Scharphuijsen, 4 mei 1689, folio 290; NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van 

Scharphuijsen, 13 december 1689, folio 42; NA, CB1, inv. nr. 32, Brief aan de Ed. Agtb. Heeren direkteuren van 

de geoctrojeerde Societeit van Suriname, [datum onbekend]. 
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paarden en koeien wel af te willen schaffen, maar de heffing op slaven te behouden, al werd deze 

verminderd tot tweeënhalve gulden per slaaf. Hij gaf aan dat hij wist dat de heffing op slaven niet kon 

blijven bestaan maar zag op korte termijn geen andere oplossing.92 Van Scharphuijsen vond zelf niet 

dat hij regels had overtreden en beriep zich op het 29e en 30e artikel van het octrooi.93 Artikel 28 was 

hier echter ook van toepassing: ‘Dat de voornoemde bewindhebberen sullen moeten besorgen, dat de 

Coloniers ten allen tijden sijn voorzien van een of meer Bedienaars des Goddelijken Woordts, (…) 

sullende de voornoemde Predicanten niet by de voorsz. Compagnie, maar by de Coloniers en 

Opgezetenen selve onderhouden werden, uyt een middel ofte fonds dat den gemelten Gouverneur ende 

Raden daertoe op approbatie van Bewinthebberen sullen mogen ordonneren en heffen’.  

 

Artikel 29 luidt:  

‘Dat oock den voornoemden Gouverneur ende Raedt op approbatie van Bewinthebberen sullen mogen 

stellen eenige kleyne en modicque lasten, tot verval van de noodige kosten van de voorsz. respectieve 

collegien van Raden ende Rechters, mitsgaders tot onderhoudt van Kerckendienst, Schoolmeesters en 

diergelijcke, voor sooveel hetselve soude mogen werden geoordeelt nootsakelijck of dienstigh te 

wesen’. 

 

Artikel 30 luidt: 

‘Dat den voornoemden Gouverneur en Raden niet en sullen wesen bevoeght eenighe Impositien ofte 

Lasten te mogen stellen ofte heffen anders als op speciale approbatie van haer Hoogh Mogende, en 

van de Heeren Bewinthebberen, ten eynde de gemelte Coloniers oock mogen wesen gerust ten respecte 

van de buytensporigheden, waer in de voorsz. Raden selve soude mogen komen te vallen’.94 

 

Het wordt duidelijk uit deze artikelen dat (I) de bewindhebbers (directeuren) van de Sociëteit de 

verantwoordelijkheid hadden om de kolonisten te voorzien van voldoende predikanten, maar dat zij 

(II) niet verantwoordelijk waren voor het betalen van deze predikanten. (III) De kosten voor het 

onderhoud of salaris van predikanten en andere dienaren van het goddelijke woord waren voor de 

kolonisten zelf. Van de kolonisten was de gouverneur eindverantwoordelijke in de kolonie en daarmee 

verantwoordelijk voor het salaris van de predikanten. Zoals we zagen bij Basseliers en anderen lukte 

dat niet altijd. (IV) Het werd de gouverneur en raden toegestaan om een belasting te heffen om zo de 

kerkdienaars te kunnen betalen maar (V) (en dit werd niet gemeld in het octrooi) niet op slaven. Op 

welke manier de gouverneur wel aan voldoende geld kon komen om deze salarissen te betalen werd 

evenmin vermeld. Het onbegrip van Van Scharphuijsen is begrijpelijk. Wat hem te verwijten valt is 

dat hij geen duidelijke toestemming heeft gevraagd voor hij de heffing op slaven, paarden en koeien 

                                                      
92 NA, SvS, inv. nr. 221, Missive Van Scharphuijsen, 11 juni 1691, folio 90. 
93 Idem. 
94 Wolbers, Geschiedenis van Suriname, 843-4. 
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instelde. Het octrooi was op dit punt wel duidelijk: ‘uyt een middel ofte fonds dat den gemelten 

Gouverneur ende Raden daertoe op approbatie van Bewinthebberen sullen mogen ordonneren en 

heffen’ [Mijn onderstreping]. Van Scharphuijsen stelde dat artikel 29 en 30 hem de autorisatie gaven 

om naar eigen inzicht een heffing op de invoer van slaven in te voeren om zo de predikanten van hun 

salaris te kunnen voorzien. De directeuren dachten daar echter anders over.95 

Wat duidelijk zichtbaar wordt aan de hand van de ‘importbelasting’ van Van Scharphuijsen is 

de discrepantie tussen de wensen en plannen van de Sociëteit en het octrooi enerzijds, die in ieder 

geval deels gericht zijn op winstbejag, en de wensen en noodzakelijkheden van de gouverneur en 

andere ingezetenen anderzijds, die ook deels gericht zijn op overleven, daar een predikant zonder 

salaris geen voedsel kon kopen. De artikelen in het octrooi zijn abstract geformuleerd en veel bleef 

open voor interpretatie.  

 

Conclusie  

Vlak na Van Scharphuijsens aankomst in Suriname viel hem de slechte staat op waarin de kolonie zich 

bevond. De Franse aanval van mei 1689 betekende bijna het einde van de Nederlandse heerschappij 

over Suriname, ware het niet dat de aanval ternauwernood werd afgeslagen. Voor de nieuwe 

gouverneur was het zaak om de verdediging van de kolonie op orde te brengen. Het herbouwen van de 

forten was daarbij een centrale taak. 

Met Van Scharphuijsens aanstelling tot gouverneur werden er diverse afspraken gemaakt over 

zijn gouverneurschap. Net als het octrooi bleken deze afspraken niet toereikend voor de realiteit en 

onverwachte situaties die het gouverneurschap van een kolonie met zich meebracht. Daar kwam een 

zeer sporadische en langdurige communicatie bij, hetgeen ertoe leidde dat de gouverneur vaak zelf 

naar eigen inzicht moest handelen en achteraf rapporteerde en toestemming vroeg voor zijn beleid. De 

gouverneur was bij het nemen van besluiten gebonden aan de Sociëteit, het octrooi en de Raden. Hij 

kende als gevolg slechts een enige vorm van autonomie in het besluitvormingsproces en was alleszins 

geen alleenheerser in de kolonie. 

Vanwege de slechte financiële situatie van de kolonie voerde Van Scharphuijsen na overleg 

met de Raden een belasting in op de invoer van slaven, paarden en koeien. Hij deed dat om de 

salarissen van onder meer predikanten te kunnen betalen. De directeuren vonden dat Van 

Scharphuijsen hierdoor in strijd handelde met het octrooi en eisten dat hij de belasting weer afschafte. 

Van Scharphuijsen verslechterde de relatie met de directeuren door de belasting slechts te verminderen 

en niet in zijn geheel af te schaffen.  

  

                                                      
95 NA, SvS, inv. nr. 222, Missive van den heer gouverneur van Scharphuysen aan de heeren directeuren in date 

den 21 april 1693, 21 april 1693, folio 3-5. 
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Hoofdstuk 3 – De plantage-economie & handel 

 

Het verbouwen van suikerriet was de belangrijkste economische bezigheid in het zeventiende eeuwse 

Suriname waarmee de gouverneur de belangrijke taak kreeg om de voorwaarden te creëren waarin de 

suikerproductie en –handel op een goede manier verliepen. In dit hoofdstuk komen de thema’s 

suikerproductie en plantages, handel met zowel de Republiek als andere kolonies in het Caraïbisch 

gebied en Noord-Amerika, slavernij en slavenmanagement en de vestiging van kolonisten aan bod. 

Aan het eind van het hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de problemen waar de gouverneur 

tijdens zijn werk tegenaan liep en waarvoor hij uiteindelijk verantwoordelijk werd gehouden. De 

leidende vraag van dit hoofdstuk is hoe Van Scharphuijsen om ging met het gouverneur-zijn in relatie 

tot zijn eigen plantages, andere planters en hoe hij de handel met de Republiek en elders mede 

organiseerde? 

 

Suikerproductie & handel met de Republiek 

Suriname was gesticht als suikerplantage en suiker was in de zeventiende eeuw het belangrijkste 

exportproduct. Nagenoeg alle landbouwgrond werd gebruikt voor het verbouwen en verwerken van 

suiker. Zogenaamde kostgronden, landbouwgrond waar voedsel op werd verbouwd, werden maar 

zelden in voldoende mate onderhouden. Dit betekende dat voedsel, gereedschappen, 

oorlogsmaterialen, huishoudelijke benodigheden alsmede arbeidskrachten zoals ambachtslieden en 

soldaten uit de Republiek moesten worden geïmporteerd. De Sociëteit organiseerde het transport van 

goederen en personen naar Suriname. Dit gebeurde echter in onvoldoende mate waardoor tekorten aan 

goederen of mensen een terugkerend thema vormen. Gedurende Van Scharphuijsens gouverneurschap 

maakte de Surinaamse suikerhandel een sterke groei door en ging men van een overschot naar een 

tekort aan laadruimte op schepen. 

Veel van het voedsel uit de Republiek kwam bedorven aan in Suriname. Het was het streven 

van zowel de directeuren als Van Scharphuijsen om voor zes maanden aan voedsel in de magazijnen 

van beide forten te hebben liggen. Daarvoor werd echter te weinig voedsel naar Suriname vervoerd, 

waardoor Van Scharphuijsen zich genoodzaakt zag dat elders te kopen, zoals in het nabij gelegen 

Barbados. De afhankelijkheid van geïmporteerd voedsel bleef een terugkerend probleem. Tot aan het 

eind van zijn gouverneurschap gaf Van Scharphuijsen aan steeds afhankelijk te zijn van de import 

vanuit zowel de Republiek als Barbados en Nieuw-Engeland. Naast voedsel was ook kleding een 

belangrijk importproduct: Van Scharphuijsen verzocht herhaadelijk om kleding, schoenen en hoeden 

voor de soldaten in de kolonie.96 

                                                      
96 NA, SvS, inv. nr. 221, Missive Van Scharphuijsen, 11 juni 1691, folio 90, 93; NA, SvS, inv. nr. 221, Missive 

Van Scharphuijsen, 24 juli 1691, folio 134; NA, SvS, inv. nr. 221, Missive vanden heer gouverneur Joan van 

Scharphuysen in dato den 9 october 1691, 9 oktober 1691, folio 166; SAA, Burg., inv. nr. 543J, Missive Van 
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De export van suiker viel bij aanvang van Van Scharphuijsens gouverneurschap iets lager uit 

dan men de directeuren hadden gehoopt. Van Scharphuijsen gaf als reden voor de lagere export de 

Negenjarige Oorlog (1688-1697), die tot gevolg had dat schippers bang waren om het dek van hun 

schepen vol te laden met suiker omdat zij dan sneller het doelwit van kapers konden worden.97 Van 

Scharphuijsen reageerde met spijt op het verslag van de directeuren dat er ‘so veel schone geladen 

scheepen met suicker van dese rivier door de fransen genomen sijn’. Oorlogen waren vaak slecht voor 

de handel en de Negenjarige Oorlog lijkt daarop geen uitzondering te zijn. Dat gold overigens voor 

zowel de handel naar de Republiek als het voedsel en de goederen die naar Suriname werden vervoerd 

vanuit de Republiek.98 

De ontwikkeling van de suikerproductie maakte echter een spectaculaire groei door tijdens de 

jaren 1680 en 1690. De toon van Van Scharphuijsen werd dan ook steeds positiever: ‘in ’t corte te 

seggen dat jegenwoordigh dese Colonie in een seer florisanten en boven verwaghtinge in goede staat 

is’.99 Als bewijs hiervoor gaf Van Scharphuijsen dat de suikerwerken op de plantages in goede staat 

waren en dat er veel suiker werd geproduceerd. Hij gaf aan er in de kolonie Suriname tussen 1690 en 

1693 40 nieuwe plantages en suikerwerken bij waren gekomen. De suikerproductie was hierdoor 

aanzienlijk gestegen. Om de groei van de suikerproductie te kunnen voortzetten waren er meer 

arbeidskrachten nodig, maar door het hoge sterftecijfer onder zowel kolonist als slaaf ontstond daaraan 

juist een tekort. Begin 1694 waren er 102 suikermolens in Suriname. Deze produceerden samen 

12.938 vaten suiker, maar dat konden er 20.000 worden, mits er voldoende aanvoer van Europese en 

Afrikaanse arbeidskrachten zou volgen. Verder bleek dat het aantal suikermolens/-werken van 80 naar 

128 was toegenomen waar er nog twintig aan konden worden toegevoegd die onder constructie waren. 

Volgens Van Scharphuijsen waren drie redenen te noemen voor de stijging van de suikerproductie: 

allereerst hadden de gouverneur en Raden de orde bewaard en wetten gemaakt, ten tweede hadden zij 

de bestaande wetten nageleefd en tot slot had de vrede en de alliantie met de indianen ervoor gezorgd 

dat zij de plantages niet meer aanvielen en tegelijkertijd informatie doorspeelden van Franse, 

Portugese en Spaanse gebieden.100 

De cijfers van Bijlsma ondersteunen dit beeld. De uitvoer van suiker was in 1683 ruim 3,4 

miljoen pond, in 1689 was dit 6 miljoen pond en in 1693 4,2 miljoen pond. Dat de suikerexport daalde 

was het gevolg van het tekort aan laadruimte op de schepen. In 1694 vertrokken er tweemaal zoveel 

schepen uit Suriname als in het jaar daarvoor en daarmee steeg de suikerexport naar bijna 8,7 miljoen 

                                                      
Scharphuijsen aan de Staten Generaal, 24 maart 1692; NA, SvS, inv. nr. 223, Lijste der brieven en papieren door 

den heer gouverneur van Scharphuysen gezonden met missive 11 juni 1695, 11 juni 1695, folio 409. 
97 NA, SvS, inv. nr. 221, Missive Van Scharphuijsen, 15 januari 1691, folio 5. 
98 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 13 december 1689, folio 39. 
99 NA, SvS, inv. nr. 222, Missive Van Scharphuijsen, 12 juni 1693, folio 290. 
100 NA, SvS, inv. nr. 222, Missive Van Scharphuijsen, 24 februari 1694, folio 358; NA, SvS, inv. nr. 223, 

Missive van den heer gouverneur van Scharphuyzen aan de heeren directeuren van de Societeijt van Suriname in 

date den 8 juny 1694, 8 juni 1694, folio 35; NA, SvS, inv. nr. 223, Missive gouverneur Van Scharphuijsen, 12 

april 1695, folio 349; SAA, Burg, inv. nr. 524J, Rapport Van Scharphuijsen, 11 mei 1697. 
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pond. Van Scharphuijsen verwachtte dat twintig schepen volgeladen met suiker niet voldoende zouden 

zijn om de suikeropbrengst van het jaar 1694 te vervoeren. Hij was dan ook verheugd over het feit dat 

er genoeg scheepsruimte leek te zijn voor het vervoer van de suiker voor het jaar 1695. Hij gaf in 

september van dat jaar aan dat er net drie schepen naar de Republiek waren vertrokken en dat er nog 

twaalf in de haven lagen. Enkelen daarvan zouden op korte termijn vertrekken en de rest zou tot het 

voorjaar blijven en dan uitvaren.101 

Het aanbod van laadruimte was tot 1691 groter dan de aanbod van suiker in Suriname. Dat 

veranderde vanaf 1691. Vanaf dat moment werd er meer suiker geproduceerd dan vervoerd kon 

worden. De gouverneur verzocht vanaf 1691 dan ook herhaaldelijk om de zending van meer 

schepen.102 Over dit tekort aan laadruimte kregen de twee grootste planters van Suriname, Nassy en 

Van Scharphuijsen, een conflict. Nassy beschuldigde Van Scharphuijsen in 1697 van vals spel. Van 

Scharphuijsen zou zijn positie als gouverneur gebruikt hebben om het laden van andermans suiker te 

voorkomen zodat er genoeg laadruimte overbleef voor het vervoer van zijn eigen suiker.103 Dit zou 

niet de enige keer zijn geweest dat Van Scharphuijsen laadruimte voor zichzelf reserveerde ten koste 

van andere planters. Fatah-Black stelt dat er sprake was van ‘numerous instances of blocking plantees 

from loading sugar so he could load his own’, wat laat zien dat dit geen incident zou zijn geweest 

was.104 De stelling van Fatah-Black valt te betwijfelen. Van Scharphuijsen zelf gaf aan dat het schip 

d’Europa zonder hem te consulteren vol geladen was met suiker waardoor er geen plek meer was voor 

zijn eigen suiker en waardoor hij zich genoodzaakt zag zijn eigen suiker op verschillende andere 

schepen te laden.105 Later zou hij nogmaals honderd vaten suiker aan boord willen laden voor de 

Sociëteit maar ook toen was er geen plaats was op de schepen. Hij zag er vanaf om deze suiker aan 

boord van schepen te laden ten koste van de suiker van andere planters. Hij vroeg (letterlijk) aan de 

directeuren hoe hij zich diende te gedragen in deze situatie: ‘[E]n terwijl sulks meerder soude kon 

geschieden, bij schaarsheidt van schepen, versoecke U Ed. grt. Aghtb. intentie te weten, of ik de 

schippers na behoorlijcke afspraak, sal forceren, de besproocken quantiteit in te nemen, oft' hoe mij 

daar in gedragen sal'.106 Moest hij zijn positie als gouverneur gebruiken om plaats te maken of moest 

hij afwachten tot er meer laadruimte beschikbaar kwam? Het lijkt waarschijnlijk dat de directeuren 

Van Scharphuijsen hebben opgedragen om de planters voorrang te geven. Het onrechtmatig laden van 

suiker was later een van de aanklachten die de directeuren tegen Van Scharphuijsen opstelden voor 

zijn ontslag. Hier zijn twee problemen voor de gouverneur waarneembaar: Ten eerste Van 

                                                      
101 R. Bijlsma, ‘Suriname’s handelsbeweging 1683-1712’, geraadpleegd op 5 december 2016 zie, 
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103 Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 70; Fatah-Black, White Lies and Black Markets, 77; NA, 
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104 Fatah-Black, White Lies and Black Markets, 83. 
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Scharphuijsens tegenstelde belangen als gouverneur en als planter en ten tweede de verschillen tussen 

de aanklachten van Nassy en de directeuren en de verslagen van de gouverneur.107 

Betreffende de keuring van suiker besloten gouverneur en raden in 1690 dat alle suiker 

voortaan moest worden gekeurd aangezien een deel van de suiker die naar Amsterdam was verzonden 

van slechte kwaliteit was gebleken. De gouverneur beloofde dat dit niet nog eens zou gebeuren maar 

gaf ook aan niet over een ijverige keurmeester te beschikken. Ongekeurde suiker mocht niet worden 

verscheept naar de Republiek of elders. Dat was in strijd met het octrooi. Goedgekeurde suiker werd in 

vaten vervoerd en deze vaten moesten worden voorzien van een brandmerk. Vaten die niet waren 

‘gemerkt’ werden geconfisqueerd en planters, kooplieden en schippers betrokken bij de handel zouden 

een boete krijgen. Deze boete werd geheven per geconfisqueerd okshoofd suiker.108 Per ongemerkt 

okshoofd werd een boete van tien gulden of 200 pond suiker geheven.109  

 

Handel met Barbados en Nieuw-Engeland  

 

‘Intercolonial exchange was at the heart of the colonial project on the Wild Coast’.110 

 

‘Evading metropolitan authority was woven into the fabric of the colonial project itself’.111 

 

‘U Ed. groot. Aghtb. sullen oock weeten, soo godt mij het leeven spaert, dat ick niet als d’Intrest van 

de Societeijt, de welvaart van de Colonie en’t gemeen saeck te behartighen, maer oock datter tijt en 

middelen van nooden sijn om deese chaos te effenen’.112 

 

Een van de steeds terugkerende problemen waar de kolonie mee te maken kreeg was het tekort aan 

voedsel en goederen waaronder ammunitie, kleding, schoeisel en gereedschappen. Al in de Zeeuwse 

tijd waren de ingezetenen van Suriname afhankelijk van voedselimporten vanuit Barbados en Nieuw-

Engeland.113 In de geheime missive die Van Scharphuijsen uitvaardigde rond de Franse aanval van 

mei 1689 gaf hij aan gebruik te maken van de handel met Barbados, om zo met name aan voldoende 

                                                      
107 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 20 juni 1690, folio 227-8; NA, SvS, inv. nr. 221, Missive 

Van Scharphuijsen, 28 april 1692, folio 292; NA, CB1, inv. nr. 32, Pointen ende Articulen by de Ed: Achtbare 

Heeren Directeuren van de Geoctroyeerde Societyt van Suriname opgestelt, omme daer op te hebben de 

verantwoordinge van den Heer Joan van Scharphuysen, gewese Gouverneur over de Provintie van Suriname 

[geen datum]. 
108 Een okshoofd is een inhoudsmaat van ~210 liter. 
109 ZA, Archief van de Familie Mathias-Pous-Tak van Poortvloot (AFMP), [2.1.2.2.3.08], inv. nr. 112, (Johan 

Constantijn Mathias, Sociëteit van Suriname), Bekendmaking door J. van Scharphuysen als gouverneur-generaal 

van Suriname en de Raad van Politie inzake de door hem genomen beschikking betreffende de keuring van 

suiker, 5 augustus 1690; NA, SvS, inv. nr. 221, Missive Van Scharphuijsen, 9 oktober 1691, folio 166. 
110 Fatah-Black, White Lies and Black Markets, 4. 
111 Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 198. 
112 NA, SvS, inv. nr. 219, Missive Van Scharphuijsen, 18 mei 1689, folio 294. 
113 Zijlstra, “Anglo-Dutch Suriname”, 29, 145-6. 
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voedsel te komen om iedereen te voeden.114 De gouverneurs Van Sommelsdijck en Van Scharphuijsen 

bevonden zich in tweespalt tussen enerzijds de afspraken en bepalingen uit het octrooi (1682) die 

handel met niet-Nederlanders en niet-Nederlandse gebieden verbood, en anderzijds de benodigdheden 

van de gouverneur en de ingezetenen die voedsel, kleding, geld, ammunitie en arbeidskrachten 

(waaronder slaven) nodig hadden om de plantage-economie draaiende te houden. De Sociëteit kwam 

de gouverneur lang niet altijd tegemoet. Er werden niet voldoende voedsel en goederen naar Suriname 

vervoerd om iedereen te kunnen voorzien. Dat was echter maar één kant van de medaille. De planters 

zelf verbouwden nauwelijks voedsel en deden zelden aan veeteelt. Van Scharphuijsen zag zichzelf 

daarom genoodzaakt om te handelen met Engelse kolonies als Barbados en Nieuw-Engeland om toch 

aan bepaalde goederen te komen, ook als dat betekende dat daarmee de afspraken van het octrooi 

werden overtreden.  

Aan de basis van de oprichting van de Sociëteit lag het exclusieve recht van de Nederlanders 

om alleen zelf te profiteren van de handel met Suriname. Het creëren van een gesloten, ommuurde, 

mercantilistische handelsrelatie was echter niet mogelijk. De Sociëteit moest niet-Nederlandse 

handelaren toestaan om handel te drijven met Suriname, in ruil voor hout en melasse (een bijproduct 

van suikerriet waar rum van werd gemaakt). Artikel 12 van het octrooi verbood de interregionale 

handel met andere kolonies en gebieden. Deze bepaling werd waarschijnlijk opgenomen omdat 

Suriname, anders dan bijvoorbeeld Curaçao, een plantagekolonie moest worden en geen stapelmarkt 

of handelspost. Desondanks was de kolonie voor haar voortbestaan toch afhankelijk van regionale 

import en moest het regionale export ook toelaten. Deze handel bestond niet uit luxeartikelen maar uit 

noodzakelijkheden zoals voedsel, paarden en hout.115 

Het was Samuel Nassy die al in de jaren 1670 contacten had gelegd met Barbados en New 

York. Ook na de overname van Suriname door de Sociëteit (1683) bleef Nassy handelen met deze 

kolonies. Dit gebeurde soms met en soms zonder toestemming van de directeuren. In 1683 werd het 

Nassy toegestaan om paarden te importeren uit Nieuw Engeland in ruil voor suiker. Nassy probeerde 

ook daarna voor elkaar te krijgen dat de handel met andere gebieden werd opengesteld. Vaak lukte het 

hem om individuele transporten af te dwingen bij de Raad van Politie. Van Sommelsdijck was 

aanvankelijk voor de handel met andere gebieden, maar hij zag al snel in dat het ook van belang was 

de regels van de Sociëteit te volgen, ondanks de voedseltekorten. Hij verbood daarop de handel met 

Engelse kolonies zoals Barbados en Nieuw Engeland maar gaf tegelijkertijd bij de Sociëteit aan dat de 

import van paarden wel door moest gaan; de kolonie had nu eenmaal paarden nodig. De muiterij van 

1688 die de dood van Van Sommelsdijck tot gevolg had, ontstond deels vanwege een tekort aan 

voedsel voor soldaten en werd gezien als een gevolg van het stopzetten van de handel met Engelse 
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115 Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 15, 57, 60. 
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gebieden door Van Sommelsdijck. Na de dood van Van Sommelsdijck kreeg Nassy in augustus 1689 

wederom toestemming om goederen te importen uit Engelse kolonies.116 

In de praktijk bleek dat de plantagekolonie Suriname niet kon overleven zonder de productie van 

goederen of voedsel voor lokaal of eigengebruik. De beperkte aanwezigheid van goederen leidde ertoe 

dat de jonge kolonie Suriname sterk afhankelijk was van lokaal aanwezige grondstoffen. De handel 

met niet-Nederlandse gebieden zoals de Engelse kolonies leidde tot een ambivalent gevoel bij de 

directeuren van de Sociëteit. Enerzijds zagen zij het als een ondermijning van hun handel, anderzijds 

zagen zij in dat zonder deze handel de kolonie niet kon overleven. Deze discussie bleef tot in de 

achttiende eeuw doorgaan. Fatah-Black stelt dat politieke omgrensde gebieden geen afgesloten 

gebieden waren, in tegenstelling tot de heersende mercantilistische ideeën van de vroegmoderne 

periode die dat voorstonden. De handel in Europa noch die in het Caraïbisch gebied beperkte zich tot 

landsgrenzen of rijken.117 

Van Scharphuijsen gaf aan dat de voedselschaarste ondanks de ruime hoeveelheid vruchtbare 

grond het gevolg was van het feit dat veel planters al hun grond met suikerriet beplantten en niets 

overlieten voor kostgronden. Zij verbouwden niet of nauwelijks genoeg voor zichzelf en hun slaven 

wat betekende dat bij hevige regenval of misoogsten grote voedseltekorten ontstonden. Van 

Scharphuijsen raadde ‘swacke planters’ (kleine planters) aan om niets dan provisie te planten en hout 

en planken te zagen. Van het hout kon een suikermolen worden gebouwd. Pas dan was het verstandig 

om te beginnen met het verbouwen van suikerriet.118 

De Surinaamse kolonisten verkochten hout aan Barbados en de Noord-Amerikaanse kolonies, 

waar de Noord-Amerikaanse kolonies paarden en Barbados voedsel, waaronder ‘hondert vaten blom 

eenigh speck, vlees, en soute vis’, voor terug leverden. Van Scharphuijsen maakte op 11 oktober 1689 

melding van de aankomst van het schip d’erasmus die 59 ‘noortse paarden’ vervoerde. De handel in 

Noorse paarden was echter toegestaan. Van Scharphuijsen gaf in zijn missiven aan de directeuren wel 

aan dat hij voedsel importeerde.119 Het laat de ambivalente houding zien met betrekking tot de inter-

koloniale handel. Zelfs de directeuren zagen in dat het tekort van voedsel opgelost moest worden en 

dat hiervoor andere Atlantische kolonies konden worden gebruikt. Hier was het niet de gouverneur die 

willens en wetens een artikel van het octrooi overtrad, hij kreeg hiervoor in sommige gevallen 

toestemming.120 

De aanvoer van voedsel uit de Republiek was dusdanig gering dat de kolonisten en slaven er 

niet van onderhouden konden worden: ‘De hollantse schepen brengen het tiende part niet dat de 

                                                      
116 Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 58-9, 61, 69; Fatah-Black, White Lies and Black Markets, p. 

4. 
117 Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 16-7, 21-2, 36, 62-3. 
118 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 20 juni 1690, folio 220. 
119 NA, SvS, inv. nr. 220, Lijste vande papieren, door den heer Joan van Scharphuysen Gouverneur van 

Suriname, 11 oktober 1689, folio 2-4. 
120 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 11 oktober 1689, folio 2-4; Fatah-Black, “Suriname and 

the Atlantic World”, 27. 
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colonie van noden heeft’.121 Van Scharphuijsen weet de vele ziektes aan het tekort aan 

levensmiddelen. Hij deed daarom de dringende oproep aan de directeuren om of meer voedsel te 

zenden of de handel met andere kolonies in het Atlantisch gebied toe te staan. Hier is de discrepantie 

tussen wensen van de Sociëteit (mercantilisme) en de noden van de kolonie duidelijk zichtbaar.122 

Behalve voedsel was kalksteen, dat werd gebruikt voor het herbouwen van de forten, een 

ander importproduct. Kalksteen werd gekocht in het Engelse Barbados. Om dit te kunnen betalen werd 

er brandhout met het schip meegezonden. Het bosrijke Suriname had veel meer hout dan het kleine 

eiland Barbados. Van Scharphuijsen zond meer hout dan noodzakelijk mee en beval zowel de schipper 

Cornelis Fredericks als Luis Dias (een joodse planter met connecties op Barbados) dat de 

overgebleven opbrengsten van de houtverkoop gebruikt zouden worden om (naast kalksteen) voedsel 

te kopen. Terecht stelt Fatah-Black dan ook dat Paramaribo een Atlantisch handelsknooppunt was en 

dat er geen sprake was van gesloten handelssysteem tussen de Republiek, West-Afrika en het 

Suriname. De tekorten werden niet opgelost. De handel met andere Atlantische knooppunten zoals 

Barbados bleef uit pure noodzaak bestaan, ondanks het octrooi. Kalksteen bleef de rest van de jaren 

1690 een belangrijk handelsproduct.123 

Van Scharphuijsen bleef hameren op nieuwe leveringen van voedsel en goederen en speelde 

hierbij in op sentiment: ‘het is mij van herten leet dat dese colonie door gebreck van het selve niet na 

behoren soude con werden gemaintineert, want ik blijf bij die opinie, dat het voor brasil niet hoeft te 

wijcken in deught’.124 Van Scharphuijsen verwees hier naar het sentiment dat in de Republiek lang had 

bestaan dat Brazilië een langdurige bron van weelde zou worden. Suriname had diezelfde toekomst in 

het verschiet, mits er voldoende voedsel en goederen werden geleverd. Daarnaast was er voedsel van 

slechte kwaliteit geleverd. Dat deel dat niet bedorven was kon niet lang worden bewaard. Dit zorgde 

voor problemen voor de aanwezige soldaten die van deze voedselaanvoer afhankelijk waren. Ook 

waren er soldaten naar Suriname gezonden die het rantsoen volgens Van Scharphuijsen nauwelijks 

waard waren. Hij verzocht dan ook de volgende keer soldaten te sturen die van dienst konden zijn.125 

 

Sociëteitsplantage 

In Suriname bevond zich een sociëteitsplantage waarop suiker werd verbouwd en waarvan de 

opbrengsten naar de Sociëteit gingen. Door een tekort aan slaven bracht deze plantage bij Van 

Scharphuijsens aankomst echter weinig op. Tijdens de Frans aanval waren er tevens een aantal slaven 

                                                      
121 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 10 maart 1690, folio 105. 
122 Idem. 
123 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 25 april 1690, folio 209; NA, SvS, inv. nr. 221, Missive 
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gevlucht waardoor er na de aanval nog acht slaven werkzaam waren op de plantage. Van 

Scharphuijsen besloot daarom om aan de westkust van de Surinamerivier een nieuw en vruchtbaarder 

stuk grond te gaan cultiveren voor de Sociëteit, genaamd ‘Accaribo Creeq’. De nieuwe sociëteitsgrond 

werd boven verwachting snel een succes. De Sociëteitsplantage had 60 slaven en acht opzichters en 

diverse ambachtslieden nodig. Onder ambachtslieden konden timmerlieden, metselaars, wielenmakers, 

smeden, geweer- en slotenmakers en anderen vallen.126 Daarnaast liet Van Scharphuijsen een stuk bos 

kappen en daar een weide aanleggen van aanvankelijk 170 ha. De weide ontwikkelde zich snel en in 

1692 werden daar een aanzienlijke hoeveelheid koeien, schapen en andere dieren gehouden die de 

kolonisten van zuivelproducten en vlees konden voorzien. Ook planters zelf bouwden woningen van 

betere kwaliteit wat hun gezondheid ten goede kwam.127 ‘[D]it Ed. gr agtb. Heeren is een waraghtigen 

schets van den jegenwoordigen staats van dese Colonie’, aldus Van Scharphuijsen.128 

 

Vestiging der kolonisten 

Naast een continu tekort aan Afrikaanse slaven was er ook een tekort aan Europese arbeidskrachten. 

Vestiging in Suriname was eveneens onprettig voor Europeanen. Het klimaat, ziektes en ongevallen 

kwamen veel voor. Deze Europese kolonisten kwamen voor langere of korte periode naar Suriname en 

kunnen worden ingedeeld in verschillende groepen: opzichters op plantages, ambachtslieden, 

weeskinderen en vrouwen. Soldaten vormden ook een groep, maar zij zijn reeds in hoofdstuk 2 

behandeld. Door het hoge ziekte- en sterftecijfer was een voortdurende vestiging van nieuwe personen 

in de kolonie noodzakelijk. 

Het was voor de Sociëteit moeilijk om mensen over te halen zich in Suriname te vestigen en 

dus werden met regelmaat gevangen en weeskinderen naar Suriname gestuurd. Van Scharphuijsen 

verzocht om met de zending van gevangen te stoppen, daar zij enkel voor problemen en onrust 

zorgden onder zowel de kolonisten als de slaven.129 Door de uitbreiding van het aantal plantages en de 

sterke toename van het aantal slaven nam ook de noodzaak toe voldoende Europese opzichters op de 

plantages aan te stellen die de slaven controleerden en voorkwamen dat zij in opstand kwamen.130 

Een andere groep Europese kolonisten die meer dan welkom waren in Suriname waren 

ambachtslieden. Van Scharphuijsen deed regelmatig oproepen om bekwame ambachtslieden zoals 

timmermannen naar Suriname te sturen zodat zowel de publieke als private werken op een goede 

                                                      
126 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 13 december 1689, folio 42; NA, SvS, inv. nr. 220, 
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manier konden worden voltooid. Hij zocht met name lieden die ook langere tijd in Suriname wilden 

blijven.131 Van Scharphuijsen stak zijn frustratie over de reeds gezonden ambachtslieden niet onder 

stoelen of banken. De laatst aangekomen metselaar bleek ‘de grootste dronkaard en dieshalven ook 

d’onnutsten arbeider (…) die men soud’ mogen vinden’.132 

Weeskinderen werden eveneens met enige regelmaat naar Suriname gezonden. Van 

Scharphuijsen maakte in 1691 melding van een groep weeskinderen die al een tijd aanwezig waren in 

de kolonie en met wie het goed ging. Een aanzienlijk deel van de meisjes was ondertussen getrouwd. 

Van Scharphuijsen verzocht om meer weeskinderen. Begin 1691 kwamen er weeskinderen aan in 

Suriname die werden ondergebracht bij ‘goede planters en ingesetenen’.133 

Van Scharphuijsen verzocht herhaaldelijk en dringend om arbeidskrachten zoals soldaten en 

‘blanke dienaars’. Ziektes waren volgens de gouverneur voor een deel debet aan het tekort aan 

arbeidskrachten en soldaten. Dat gold ook voor officieren zoals de eerder vermelde kapitein Daniël 

ouri de la Collombo en hoge ambtenaren zoals de commis Ciprianus. Ziektes leidden niet alleen tot de 

dood. Sommigen zieken verzochten terug te keren naar de Republiek omdat ze niet langer in de tropen 

wilden blijven. Een voorbeeld hiervan was de gewaardeerde opperchirurgijn Mr. Adolf Anthoni 

Henschell. Hij werd ernstig ziek en verzocht terug te mogen keren naar de Republiek om daar te 

herstellen. Van Scharphuijsen stemde hiermee in. Naast ziektes was ook desertie een oorzaak voor het 

tekort aan arbeidskrachten. Dat gold voor slaven, maar ook voor zeelieden die op een reis naar 

Barbados op hetzelfde eiland hadden gedeserteerd.134 

Van Scharphuijsen gaf aan hoe het leven in de kolonie zowel sterk tegen kon vallen en 

tegelijkertijd ook mee kon vallen. Vele mensen waren door ziektes of om andere redenen overleden en 

tegelijkertijd slaagde men erin de opbrengsten van de kostgronden dusdanig te vermeerderen dat er 

zelfs zonder de aanvoer van voedsel voldoende te eten was. Daarnaast bevonden veel plantages zich in 

goede staat, waren er eveneens veel nieuwe plantages gesticht en was de sterfte onder slaven sterk 

afgenomen. Door het hogere aanbod daalde de prijs van de suiker. De forten in de kolonie, en daarmee 

de verdediging ervan, waren in veel betere staat gekomen sinds de aankomst van Van Scharphuijsen in 

maart 1689. Ook waren er veel nieuwe huizen van goede kwaliteit bij gebouwd, zodat ‘de nieuwe 

aancomelingen niet behoevene onder den blaauwen hemel te moeten slapen’.135 Niettemin zou 

gedurende Van Scharphuijsens gouverneurschap telkens een tekort aan arbeidskrachten en Europese 

kolonisten blijven.136 
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Slavenhandel & slavernij 

Slaven waren essentieel voor het voortbestaan en de groei van de plantage-economie. De gebrekkige 

aanvoer van slaven door de WIC en het hoge ziekte- en sterftecijfer waren de twee voornaamste 

oorzaken voor het tekort aan slaven in de kolonie. Omdat het aantal plantages en het aantal plantages 

met suikerwerken ook gestaag groeide, waren er telkens meer arbeidskrachten nodig.137 Van 

Scharphuijsen schreef hierover: ‘doch den kleijnen en soberen aenvoer van blanke dienaers en swarte 

slaaven, is oorsaeck, dat de Colonie nit soo wert voortgeset als wel wenschte’.138 

De aanvoer van slaven naar Suriname begon in de Engelse tijd, in de jaren 1650, naar 

voorbeeld van de reeds bestaande kolonie Barbados. Binnen enkele decennia werd nagenoeg alle 

arbeid verricht door slaven. Nederlanders begonnen zich al vroeg in de zeventiende eeuw naar Spaans 

en Portugees voorbeeld te mengen in de slavenhandel. Toen Crijnssen in 1667 Suriname veroverde 

was slavernij al een wijdverbreid en geaccepteerd fenomeen in Nederlandse kolonies. Fatah-Black 

stelt dat er in de Zeeuwse periode (1667-1682) 8.745 Afrikaanse slaven in Suriname aankwamen. Het 

aandeel van indiaanse slaven nam juist scherp af; van 500 in 1671 tot 59 in 1684. De grote aanvoer 

van slaven was een teken van de bereidwilligheid van Europeanen om te investeren in Suriname.139 

Na de oprichting van de Sociëteit werd het de taak van de WIC om voldoende slaven te 

leveren voor Suriname. Op het moment dat het octrooi in 1682 werd opgesteld was het duidelijk dat 

Suriname zonder voldoende slaven niet kon voortbestaan. Hoeveel ‘voldoende’ was werd echter niet 

gedefinieerd. De aankoop van een slaaf kon worden gedaan met suiker: dit mocht op krediet in drie 

termijnen worden betaald. Wanneer een planter slaven op krediet kocht en deze niet kon af betalen 

werden zijn bezittingen ingenomen en verkocht. Een uitstel van betaling was alleen mogelijk met 

toestemming van de gouverneur en de directeuren van de WIC. De WIC was verplicht om slaven op 

een openbare markt te verkopen om zo kleine planters ook de mogelijkheid te geven slaven aan te 

kopen. De WIC was echter ook voor een derde deel eigenaar van de kolonie Suriname en profiteerde 

er van als er voldoende slaven waren die de suikerproductie verhoogden.140 

De aanvoer van slaven fluctueerde sterk gedurende de periode 1684-1713. Daarvoor waren 

twee oorzaken: ten eerste oorlogen die de aankoop of het vervoer van slaven belemmerden. Ten 

tweede de bereidwilligheid van de WIC zelf om de slavenhandel voort te zetten. Voor de WIC was het 

veel lucratiever om slaven te verkopen aan planters met voldoende krediet die vooraf een contract 

hadden gesloten om slaven af te nemen. De WIC bleef zo in gebreke bij de aanvoer van slaven dat de 

                                                      
Missive Van Scharphuijsen, 12 juni 1693, folio 290; NA, SvS, inv. nr. 222, Missive Van Scharphuijsen, 24 

februari 1694, folio 356, 360. 
137 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 13 december 1689, folio 38; NA, SvS, inv. nr. 221, 

Missive Van Scharphuijsen, 15 januari 1691, folio 3; NA, SvS, inv. nr. 221, Missive Van Scharphuijsen, 11 juni 

1691, folio 91. 
138 SAA, Burg., inv. nr. 543J, Missive Van Scharphuijsen aan de Staten Generaal, 24 maart 1692. 
139 Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 159-60. 
140 Ibidem, 161, 164-6. 
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directeuren van de WIC in 1692 overwogen om de slavenhandel naar Suriname in zijn geheel te 

stoppen en Suriname als kolonie op te geven. Dit was waarschijnlijk maar een dreigement, maar de 

beperkte invoer van slaven door de WIC was wel een reactie op het herhaaldelijk uitstellen van 

betalingen van de planters die slaven op krediet hadden gekocht. Dat was begrijpelijk. In 1703 

moesten de Surinaamse slaveneigenaren in totaal nog fl. 557.566,- terug betalen aan de WIC. De WIC 

had echter niet voldoende mogelijkheden om schulden in te vorderen. Wanneer een planter verlies 

maakte, zijn plantage failliet ging of wanneer de planter stierf, dan was het verlies voor rekening van 

de WIC. Dit was een constant risico. Om de risico’s zo klein mogelijk te houden nam de WIC 

verschillende maatregelen zoals het in kaart brengen van kredietwaardige planters, het aanstellen van 

commissarissen (‘commies’) om schulden in te lossen en het reguleren van markt. Daarnaast sloot de 

WIC contracten met planters die beloofden slaven te kopen. Het jaar 1695 vormde een keerpunt; in dat 

jaar verkocht de WIC uitsluitend slaven op contract. De relatie tussen de WIC en de door de WIC 

aangestelde commissarissen in Suriname bevond zich dat jaar op een dieptepunt. In plaats van slaven 

te leveren voor de openbare markt sloot de WIC een megacontract met Samuel Nassy voor de levering 

van 500 slaven. Van Scharphuijsen verzette zich tegen deze gang van zaken. Hij verwachtte dat Nassy 

misbruik zou maken van zijn monopoliepositie op het gebied van slaven door hen door te verkopen 

voor zeer hoge prijzen. Kleinere planters konden dan geen of weinig slaven kopen of tegen zulke 

hogen prijzen dat zij hun schulden niet meer konden afbetalen. Hij verzocht de directeuren in de 

toekomst van dit soort contracten af te zien. Zoals we hebben gezien lag de zaak voor de WIC niet zo 

simpel.141 

 

Schulden 

Omdat slaven relatief duur waren en veel planters slaven op krediet kochten, waren er veel planters in 

Suriname met schulden. Van Scharphuijsen benoemde dit probleem en bedacht als oplossing dat er 

voortaan een lijst moest worden opgesteld met daarop de namen van planters die geen schulden 

hadden. Alleen zij mochten meebieden tijdens de verkoop van slaven.  De deur van de gouverneur 

werd echter plat gelopen door planters die verlegen zaten om arbeidskrachten, zowel Europeanen 

(dienaars, opzichters, ambachtslieden) als slaven. Het gevaar bestond dat op verschillende plantages 

het werk stil zou komen te liggen. De gouverneur reageerde op de kritiek van de WIC aangaande de 

verkoop van slaven. Veel planters kochten hun slaven op krediet. Hij gaf aan dat bij de vorige 

transporten veel slaven betaald waren en diegenen die op krediet kochten met grote zekerheid hun 

lening zouden afbetalen. Daarover hoefde de WIC zich geen zorgen te maken. Er was zo veel vraag 

naar slaven, dat zelfs het dubbele aantal ten opzichte van de vorige transporten verkocht zou worden. 

                                                      
141 Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 164-6, 172; Fatah-Black, White Lies and Black Markets, 

152-3; NA, SvS, inv. nr. 224, Missive Van Scharphuijsen, 15 april 1696, folio 90. 
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Van Scharphuijsen stelde in oktober 1691 Jacobus Ridderbosch aan om erop toe te zien dat de 

openstaande schulden van planters bij de WIC vanwege de aankoop van slaven werden geïnd.142 

Er was een conflict ontstaan in de trans-Atlantische slavenhandel: de WIC klaagde dat teveel 

slaven op krediet werden gekocht maar niet werden betaald.143 Dat was terecht gezien de openstaande 

schulden bij de WIC. De WIC leverde daarom minder slaven dan er vraag naar was en verkocht een 

deel van de slaven van te voren op contract aan rijke planters. Daardoor waren er minder slaven te 

koop en was er geen vrije markt. Dat maakte het met name voor kleinere planters moeilijk om aan 

nieuwe slaven te komen. Van Scharphuijsen vond echter dat de klachten van de WIC ‘ongefondeert’ 

waren omdat de afbetaling van de lening in veel gevallen al klaar lag (dat wil zeggen in de vorm van 

suiker) alleen dat er te weinig schepen tussen Suriname en de Republiek voeren om alles te vervoeren. 

Als gevolg ‘moeten de planters door gebreck van huisruijmte daar [de afbetaling] anders van 

disponeeren’.144 De afbetaling in de vorm van suiker moest in sommige gevallen worden weggegooid 

vanwege het gebrek aan laadruimte, een probleem dat ontstond begin jaren 1690. Van Scharphuijsen 

koos stelling tégen de WIC en vóór de planters. Als de WIC voor meer slaven en de Sociëteit meer 

schepen zouden zorgen, dan zou de toegenomen productie van de laatste jaren daadwerkelijk tot 

hogere opbrengsten leiden. De productie zou nog toenemen door de aanwezigheid van voldoende 

arbeidskrachten.145 De WIC zou om dit te bereiken een enorm financieel risico moeten nemen. Van 

Scharphuijsen wees er nog maar eens op dat de WIC volgens het zesde artikel van het octrooi 

verplicht was om voldoende slaven te leveren. Ook hier wordt duidelijk dat het octrooi niet waterdicht 

was. Het zesde artikel luidde: ‘sal de voorsz. Compagnie geobligeert zijn, aen de geseyde Colonie 

jaerlijck te leveren sodanigen aental slaven, als aldaer sullen wesen gerequireert’.146 Over het aantal 

slaven werd niets vermeld maar uit de vele missiven van de gouverneur is wel duidelijk dat er niet 

voldoende slaven waren om al het werk te verrichten. De WIC bleef in gebreke, maar dat maakte het 

argument van de WIC niet minder valide. De openstaande schulden van de planters waren aanzienlijk 

en de WIC liep hiermee een risico. 

Desondanks was Van Scharphuijsen stellig: ‘dogh het is mijn plight u ed. gr. aghtb. 

onderdanigh te waarschouwen dat het zenden van slaven sonder verder dilaij geschieden moet, off de 

Colonie gelijck vooren geseght sal so verswacken datse niet light te herstellen sal sijn’.147 Hij 

onderstreepte dit nogmaals door aan te geven dat de toegenomen productie meer arbeidskrachten 

vereiste en stelde de terechte vraag hoe de planters hun bestaande schulden konden afbetalen als zij 

zonder slaven geen suiker konden verbouwen? En wie moesten de herstelwerkzaamheden aan de 

                                                      
142 NA, SvS, inv. nr. 219, Missive Van Scharphuijsen, 4 mei 1689, folio 290; NA, SvS, inv. nr. 221, Missive Van 

Scharphuijsen, 9 oktober 1691, folio 167-8. 
143 Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 164-5. 
144 NA, SvS, inv. nr. 223, Missive Van Scharphuijsen, 8 juni 1694, folio 35. 
145 Ibidem, folio 35-6. 
146 Wolbers, Geschiedenis van Suriname, 837. 
147 NA, SvS, inv. nr. 223, Missive Van Scharphuijsen, 8 juni 1694, folio 36. 
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forten uitvoeren als er geen slaven waren?148 Wat betreft de afbetaling van schulden door 

suikerproductie; hét fundament van de plantage-economie, hoe verwerpelijk ook, was geïmporteerde 

slavenarbeid. Zonder slavenarbeid kon Suriname als plantagekolonie niet bestaan. De WIC droeg als 

derde eigenaar van de Sociëteit van Suriname een aanzienlijk risico en door de aanvoer van slaven te 

matigen en de verkoop op contract kon zij dit risico verminderen, maar de oude schulden niet terug 

krijgen. De WIC had een risico maar moest deze nemen, aangezien de WIC zelf ook een 

handelsmonopolie op de slavenhandel wilde handhaven. De WIC had haar risico aanzienlijk kunnen 

spreiden door de slavenhandel te openen voor particulieren, waarmee in de jaren 1730 werd begonnen. 

Daar hadden planters, WIC, de Sociëteit, en particuliere slavenhandelaren van kunnen profiteren. De 

WIC bleef echter vasthouden aan haar monopolie. Eveneens had de WIC aandeelhouders die een 

rendement op hun investering verwachtten. 

 Om de WIC tegemoet te komen kwam Van Scharphuijsen met een tweetal oplossingen. Hij 

stelde ambtenaren aan die actief de schuld van de planters die slaven op krediet hadden gekocht inden. 

Dit was geen nieuw plan, maar wel een tegemoetkoming richting de WIC.149 Hij maakte melding van 

commies die waren gearriveerd en gaf hen alle ruimte en mogelijkheden om hun werk te doen, zo 

beloofde hij.150 Een tweede tijdelijke oplossing voor het financieringsprobleem rond de verkoop van 

slaven kwam in april 1695. Van Scharphuijsen voerde een regel in dat iedere planter die een slaaf op 

krediet kocht verplicht was om binnen zes weken twee okshoofden suiker als betaling aan de WIC te 

doen. Deze suiker ging dan mee op het slavenschip en kon door de WIC worden verkocht. Twee 

okshoofden waren niet genoeg om een slaaf te betalen, maar de WIC had op deze manier in ieder 

geval een deel van de inkomsten al binnen.151 

Het tekort aan slaven zou gedurende Van Scharphuijsens gouverneurschap (en daarna) een 

urgente kwestie blijven. Volgens Van Scharphuijsen zou de kolonie tweemaal zo veel suiker verkopen 

als er voldoende slaven waren.152 Vlak voor zijn vertrek als gouverneur stuurde hij Harmen van Hagen 

naar de Republiek om met de WIC een akkoord te sluiten voor de levering van 20.000 slaven.153 

 

Slaven van joodse planters 

Gouverneur en Raden achtten het noodzakelijk om zowel zaterdag als zondag tot rustdagen te 

verklaren vanwege het zware werk en het warme weer. Zij grijpen hierbij terug op een eerdere 

beslissing, ‘by voorige Resolutie aen de slaeven en verbonde dienaers aldaer vergunt, niet wierden 

onderhouden, hebben sy deselve om goede en wichtige redenen weder op nieuws ingevoert’.154 Samuel 

                                                      
148 Ibidem, folio 35-6. 
149 Ibidem, folio 38. 
150 NA, SvS, inv. nr. 223, Missive Van Scharphuijsen, 12 april 1695, folio 345. 
151 Ibidem, folio 349. 
152 NA, SvS, inv. nr. 223, Lijste van brieven en papieren van Van Scharphuijsen, 11 juni 1695, folio 410. 
153 Idem. 
154 SAA, Burg, inv. nr. 524J, Rapport Van Scharphuijsen, 11 mei 1697. 
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Nassy en Emanuel Baron de Belmonte klaagden hierover bij de Sociëteit op 10 juli 1694. Het werd 

slaven verboden om op plantages te werken op zondag in verband met de zondagsrust. Dit zorgde bij 

de joden, wiens slaven ook al op de joodse rustdag (zaterdag) vrij hadden voor aanzienlijke 

economische schade. Het verzoek was dan ook om deze maatregel van Van Scharphuijsen terug te 

draaien. Nassy en Belmonte brachten naar voren dat joden als sinds de Zeeuwse tijd bepaalde 

privileges hadden en vroegen dat deze gerespecteerd zouden worden. De directeuren stemden in en 

gaven aan de nieuwe gouverneur de opdracht mee te geven om deze maatregel terug te draaien.155 

 

Lorredraaien 

Een oplossing om het slaventekort tegen te gaan was het toelaten van illegale slavenhandelaren, dat 

wil zeggen schepen die niet voor de WIC voeren maar toch in slaven handelden, de zogenoemde 

lorredraaiers.156 Net voor Van Scharphuijsens aankomst in Suriname kwam het schip De Roode Leeuw 

aan in Suriname met daarop slaven. Dit schip was niet in dienst van de WIC en handelde dus illegaal. 

Volgens Fatah-Black liet Van Scharphuijsen de slaven toch verkopen en verzweeg hij dit voor de 

Sociëteit.157 Van Scharphuijsen gaf aan dat de slaven al verkocht waren voor hij in Suriname aankwam 

en hem dus geen blaam trof.158 Het interim-bestuur had de beslissing gemaakt om de slaven toch te 

verkopen. Van Scharphuijsen maakte wel degelijk melding van de komst van het slavenschip. Hij 

schoof de schuld van zich af: ‘kan ik niet anders op seggen, als dat den Raadt goedt gevonden heeft, 

om seeckere redenen, den gemelten Lorendraijer sijn negotie alhier te permitteren’.159 De schipper 

van De Roode Leeuw, Anthonius Tange, werd na zijn aankomst in Vlissingen niet vervolgd, tot 

ongenoegen van de WIC. Tange vormde echter geen uitzondering in. Er werd vaker niet opgetreden 

tegen lorredraaiers.160 Van Scharphuijsen deed nog een belofte: ‘Verders sal mij omtrent het interest 

van de West-indische Comp. volkomen reguleren na den inhoud van het octroij’.161 Hij gaf aan dat hij 

‘conformite van den octroije, het reght van de west indische compagnie so traghten te maintineren, 

dat daaromtrent geen wettige claghten sullen werden gedaan’.162 Later zou hij deze boodschap nog 

eens herhalen.163 

                                                      
155 NA, CB1, inv. nr. 32, Extract uijt de resolutien van de heeren directeuren van de Geoct. Societeijt van 

Suriname, 19 maart 1695. 
156 R. Paesie, ‘Van monopolie naar vrijhandel. De illegale slavenhandel tijdens het octrooi van de Tweede West-

Indische Compagnie, 1674-1730’, OSO Tijdschrift voor Surinamistiek, 28:2, (oktober 2009), pp. 103-21, aldaar 

103. 
157 Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 166-9. 
158 NA, CB1, inv. nr. 32, Bericht en antwoord aen de edele achtbare heeren directeurs van de Geoctroyeerde 

Sociëteit van Suriname door Jan van Scharphuysen, Oud-Gouverneur der selve Colonie, overgegeven, Op de 

Pointen en Artikelen, uit den naeme en van wegen haer Ed. Achtb. aen hem ter hand gestelt. [geen datum]. 
159 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 13 december 1689, folio 40. 
160 Fatah-Black, “Suriname and the Atlantic World”, 166-9; Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 265-6, 277-8; 

Paesie, ‘Van monopolie naar vrijhandel’, 104. 
161 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive Van Scharphuijsen, 13 december 1689, folio 40. 
162 NA, SvS, inv. nr. 220, Missive vanden heer gouverneur J. van Scharphuysen in date den 20 juny 1690, 20 

juni 1690, folio 217. 
163 NA, SvS, inv. nr. 222, Missive Van Scharphuijsen, 24 februari 1694, folio 360. 
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Het handelen van Van Scharphuijsen en Tange leidde tot een verandering in de relatie tussen 

de WIC, de Sociëteit en Suriname. De opvolger van Van Scharphuijsen was Paul van der Veen. Van 

der Veen had geen belangen of bezittingen in Suriname, als planter noch als handelaar. Waar Van 

Sommelsdijck en Van Scharphuijsen de WIC dwars hadden gezeten en het monopolie op de 

slavenhandel hadden omzeild, werd Van der Veen als gouverneur een steunpilaar voor de WIC. Van 

der Veen ging een belangrijke rol spelen bij de terugbetaling van schulden die planters hadden aan de 

WIC. In de tijd van Van Sommelsdijck en Van Scharphuijsen gold echter nog dat lorredraaien veel 

voorkwam. Den Heijer stelt dat er tussen 1686 en 1700 dertig schepen werden geconfisqueerd met een 

totale geschatte waarde van ongeveer fl. 750.000. Postma, zoals geciteerd in Den Heijer, stelt dat de 

slavenhandel door lorrendraaiers relatief klein was, zo’n 9.500 slaven in de periode 1675-1700.164 

 

Van Scharphuijsens aanklachten en verdediging. 

Het gouverneurschap ging gepaard bestuurlijke uitdagingen en lastige keuzes. Na verloop van tijd 

gingen er zowel onder de kolonisten als binnen de Sociëteit stemmen op om de gouverneur te 

vervangen. Kolonisten zoals Samuel Nassy uitten diverse aanklachten tegen de gouverneur, waarop hij 

enkel reageerde te stellen dat: ‘[d]e klagten der Jooden, Belmonte en Samuel Cohen Nassij als mede 

van Samuel Hain de La Perre en Francois de Martin zullen U Ed. Groot achtb: bevinden dat vals en 

cinisterlijke voorgevens zijn, derhalve geen geloof meriteren’.165  

Samuel Nassy had een drietal aanklachten tegen van Scharphuijsen opgesteld. Ten eerste zou 

Van Scharphuijsen zijn eigen rol in de verdediging van Suriname flink overschat hebben in latere 

missiven; hij zou helemaal niet de heldhaftige leider zijn geweest waarover hijzelf berichtte. Ten 

tweede zou de gouverneur de administratie van de ‘revenües’ niet goed hebben bijgehouden wat tot 

verwarring leidde. En tot slot zou hij vanwege het gebrek aan laadruimte zijn ambt als gouverneur 

hebben misbruikt om zijn eigen suiker te vervoeren in plaats van dat van anderen. Daarmee zou hij 

zijn eigenbelang boven het belang van de Sociëteit hebben gesteld. Nassy had Van Scharphuijsen ‘noit 

reeden van misnoegen aan deselve Scharphuijsen, noch met woorden, noch met werken gegeven heeft’ 

en stelde dat Van Scharphuijsen een ‘nijdigh hart [had], in sijn boesem voort, ende dat hy niet wijs 

genoech is’. Nassy stelde daarnaast dat Van Scharphuijsen het rapport dat hem opgedragen was te 

schrijven zal gebruiken om al deze beschuldigingen te weerleggen. Nassy waarschuwt de directeuren 

vooraf om Van Scharphuijsen niet te geloven.166 

                                                      
164 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 271; Postma in Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 276. 
165 NA, CB1, inv. nr. 32, Brief Van Scharphuijsen aan directeuren, 19 januari 1696. 
166 NA, CB1, inv. nr. 32, Sommiere Aantijkeninge op eenige abussive stellingen, vervat in seker gedruckt 

Bericht, wegens Jan van Scharphuijsen, gewesen Gouverneur van de Colonie van Suriname, aan de Ed: Achtb. 

Heeren Directeuren van de selve Colonie over-gegeven, soo verre daar by geconcerneert is, Samuël Cohen 

Nassi, Koopman van de Joodsche Natie, woonende Binnen dese Stadt. Door den selven Samuel Cohen Nassi aan 

welgemelde Ed: Acht. Heeren Directeuren mede over gegeven, [geen datum] 
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De directeuren kwamen zelf ook met een achttal aanklachten tegen Van Scharphuijsen. Naast 

de bovenstaande aanklachten van Nassy werd het Van Scharphuijsen kwalijk genomen dat hij ten 

eerste in strijd met artikel 29 van het octrooi een belasting had geheven op slaven, paarden en koeien. 

Ten tweede de sociëteitsplantage niet goed onderhouden had en de veertig sociëteitsslaven niet van 

huisvesting en voldoende eten had voorzien waardoor er veel ziek waren geworden of waren 

overleden. Ten derde dat de overgezonden ambachtslieden uit de Republiek de Sociëteit op hoge en 

vaak onnodige kosten joegen. Ten vierde dat Van Scharphuijsen enkele openstaande schulden van 

planters die slaven op krediet hadden gekocht had weggestreept. Ten vijfde dat hij de reis van het 

schip de Princesse Royal twee maanden lang onnodig had vertraagd waardoor de Sociëteit fl 4.802 

meer kwijt was voor de reis van dit schip dat anders noodzakelijk was geweest. Aanklachten zes en 

zeven hadden te maken met lorredraaien en stelden dat Van Scharphuijsen de lorrendraaiende schepen 

de Roode Leeuw van schipper Tange en een ongenoemd schip van Pieter van Goethem had toegelaten 

in Suriname en hen had toegestaan hun slaven te verkopen. Daarnaast had Van Scharphuijsen 

eveneens geweigerd om een plakkaat tegen lorredraaiers uit te vaardigen. Tot slot had Van 

Scharphuijsen zijn eigen suiker aan boord van schepen geladen vanwege een gebrek aan laadruimte en 

ten koste van de suiker van andere planters.167 

 

Verdediging 

Van Scharphuijsen reageerde met een oratorische verdeging. Hij vond het onwerkelijk dat hij 

aangeklaagd werd voor zaken die van gering belang waren, niet zijn schuld of simpelweg niet waar 

waren. Hij was ten slotte jarenlang gouverneur geweest en had bijgedragen aan de zo succesvolle 

ontwikkeling van de kolonie en had daarvoor opofferingen die gemaakt, waaronder zijn gezondheid.168  

Op de aanklacht betreffende de belasting die Van Scharphuijsen hief op de import van slaven, 

paarden en koeien reageerde hij als volgt. Hij stelde dat de predikanten, kerken, het gasthuis en de 

armen dusdanig om geld verlegen zaten dat er een acuut probleem was ontstaan. Hij zag na lang 

overleg met de Raden geen betere oplossing om aan de nodige middelen te komen dan een 

importheffing. Ter ondersteuning van zijn argument verwees Van Scharphuijsen naar het 29e artikel 

van het octrooi (zie de paragraaf Financiën & belastingen in hfst. 2). Aangezien de heffing voor de 

koper en niet de verkoper gold, raakte deze alleen de al vermogende planters die een dusdanige 

heffing konden missen, zo stelde Van Scharphuijsen in zijn verdediging. Op aanklacht twee 

betreffende het onvoldoende onderhouden van de Sociëteitsplantage reageerde Van Scharphuijsen dat 

hij bij aankomst een nagenoeg verlaten suikerplantage aantrof die hij door zijn inzet toch nog had 

weten om te bouwen tot een redelijk goed lopende kostplantage.169 

                                                      
167 NA, CB1, inv. nr. 32, Pointen ende Articulen omme daer op te hebben de verantwoordinge van den Heer Joan 

van Scharphuysen, 1697.  
168 NA, CB1, inv. nr. 32, Verdediging Van Scharphuijsen, [geen datum]. 
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Over aanklacht drie, het onnodig inhuren van ambachtslieden reageerde Van Scharphuijsen 

dat een deel van de genoemde ambachtslieden nooit waren ingehuurd. Aanklacht vier was volgens 

Van Scharphuijsen in zijn geheel niet waar. Over aanklacht vijf stelde Van Scharphuijsen dat het ging 

om enkele weken en niet twee maanden. De reden voor de vertraging was een verzoek van diverse 

andere koopvaardijschepen om samen met de Princesse Royael naar de Republiek te varen. Om aan 

deze wens tegemoet te komen werd deze laatstgenoemde gevraagd te wachten, wat ook gebeurde. Alle 

schepen die samen uitvoeren kwamen allemaal aan de in de Republiek, iets wat niet vanzelfsprekend 

was.170 

Wat betreft het lorredraaien van de Roode Leeuw, ‘seer gemakkelijk is te beantwoorden’. 

Zowel de aankomst van het schip als de verkoop van de slaven had plaatsgevonden voor Van 

Scharphuijsen in Suriname was aangekomen. De Raden hadden schipper Tange toegestaan zijn slaven 

te verkopen. Van Scharphuijsen vond dan ook dat hem geen enkele blaam trof in deze. Het plakkaat 

tegen lorredraaien dat de Sociëteit Van Scharphuijsen toezond werd niet in Suriname gepubliceerd 

omdat Van Scharphuijsen en Raden van mening waren dat dit plakkaat in strijd was met het octrooi. 

Het plakkaat bevestigde het WIC-monopolie op de slavenhandel en het verbod op lorredraaien. Van 

Scharphuijsen stelde echter dat de WIC zich door de beperkte aanvoer van slaven niet aan de 

afspraken van het octrooi hield en besloot het WIC-plakkaat niet te publiceren. Ook de laatste 

aanklacht betreffende het laden van suiker ten koste van andere planters was volgens Van 

Scharphuijsen niet waar en berustte op een misverstand.171 

De aanklachten bleken voldoende gewicht te dragen want de directeuren besloten op 12 juli 

1695 ‘van een ander gouverneur generaal over de provintie van Suriname in plaatze van den 

gouverneur van Scharphuijsen (…) en zo is naar voorgaande deliberatie met eenpaarige stemmen 

goed gevonden ende verstaan mits deezen te esligeren en aan te stellen tot gouverneur generaal over 

de voors. Provintie de persoon van Mr. Paul van der Veen op een tractement van ses duizend guldens 

’s jaars’.172 De directeuren wilden een geheel ander type gouverneur dan Van Scharphuijsen, één die 

geen planter of koopman was: ‘dat den gewz. gouverneur niet en zal mogen hebben eenig interest in 

zuikerplantagien, nochte dat denselven ook niet in het minste zal mogen weesen geinteresseert in 

schepen of scheepsrederijen van hier derwaarts ende van daar herwaarts navigerend’.173 

 

Laatste jaren 

Paul van der Veen kwam op 12 mei 1696 aan in Suriname waar hij twee dagen later de taken van Van 

Scharphuijsen overnam. Het Schip de Jonge Abraham had Van der Veen naar Suriname gebracht en 

                                                      
170 Idem. 
171 Idem. 
172 NA, CB1, inv. nr. 32, Extract uijt de Resolutien van de heeren directeuren van de geoctr. Societeijt van 

Suriname, 12 juli 1695. 
173 Idem. 
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nam nu Van Scharphuijsen mee terug. Die reis begon op 3 juli 1696 en verliep voorspoedig tot men in 

het Kanaal voer op 19 augustus. Twee Franse kapers overvielen de Jonge Abraham en na hevige 

gevechten zag de bemanning zich genoodzaakt zich over te geven. Allen die aan boord waren werden 

gevangengenomen en Van Scharphuijsen werd naar St. Malo aan de Bretonse kust gebracht en daar 

gevangen gezet met zijn secretaris. De rest van de bemanning werd gevangengezet in Dinant. Van 

Scharphuijsen en zijn secretaris kregen echter een voorkeursbehandeling want zij mochten binnen de 

stadsmuren gaan en staan waar zij wilden. Een maand lang, tot 21 september, verbleven zij in St. Malo 

waarna zij beiden naar Rouen gingen en daar op 17 oktober een paspoort kregen van de Franse koning. 

Daar werd Van Scharphuijsen bezocht door Mons. de Gaftines, Commisaris van de Marine die zich 

wist te herinneren dat Van Scharphuijsen zo gracieus was omgegaan met de Franse gevangenen na de 

aanval van Du Casse in mei 1689. ‘[D]och dat hy andersints reden soude hebben gehad, om, vermits 

het cartel verbroken was, my tot een uitwisseling tegens andere te houden’.174 Van Scharphuijsen en 

zijn secretaris mochten vertrekken en reisden via Dieppe, Abbeville, Rijssel (Lille), Gent en 

Antwerpen naar Amsterdam waar hij ‘op den 29en. October 1696, met een siek lichaam aengekomen 

[ben]’.175 Van Scharphuijsen betrok in 1698 een huis aan de Keizersgracht waarvoor hij fl. 4.500,- in 

contanten betaalde en waar hij tot zijn overlijden op 15 september 1699 woonde.176 Hij werd bijgezet 

in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 

 

Testament 

Zijn testament werd voorgelezen door Notaris Outgers: ‘overluyd aan alle voorgelesen 

gepubliceert en hier naar geinsereert [=ingevoegd], waar van den inhoude woordelyck luyt als volgt’. 

Van Scharphuijsen dacht aan de armen: ‘Ick geeve en (..) aan den armen waar dit mijn sterfsuys vallen 

zal, duyzend caroli guldens casgelt sonder meer’. Aan zijn neef Jacob Munick, liet hij na de plantage 

Vrientsburgh ‘met slaven, paarden, beesten, suykerwerken, huyzinge, beplantinge, boscagien, voorts 

met al apendeppendentie vandien met sijn belastingen soo wel als met alle de voordeelen’.  

Aan zijn ‘getrouwe Jonge Trawatte [vermoedelijk een huisslaaf, over hem is verder niets 

bekend] syn vryheyt en verlossingen van alle slavernijen, daar en boven twee hondert gulden jaars tot 

zijn onderhout soo lang mijne plantagien op Suriname door vyanden of andere ongelucken buyten 

vercoop in weeten blyven’. Daarnaast gaf hij aan dat als zijn erfgenamen zijn plantages in Suriname 

zouden verkopen, zij Trawatte wel in zijn onderhoud van 200 gulden moesten blijven voorzien.177 

                                                      
174 SAA, Burg, inv. nr. 524J, Rapport Van Scharphuijsen, 11 mei 1697. 
175 Idem. 
176 SAA, Archief van de Schepenen (AvS), [5062], inv.nr. 73, (kwijtscheldingsregisters), aankoop huis 

Keizersgracht door Johan van Scharphuijsen, 24 juni 1698, folio 196. 
177 SAA, NSA, inv. nr. 3377, Testament Van Scharphuijsen, 15 september 1696, folio 69. 
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Van Scharphuijsen gaf fl. 1.500 voor het herbouwen van een kerk in Torarica, waarschijnlijk 

vanwege zijn zwager Johannes Basseliers die zijn tijd in die stad doorbracht.178 Van Scharphuijsens 

‘welbeminde’ nicht Elisabeth Basseliers ontving: ‘alle mijn goederen, my soo genadig van god 

almagtig verleent (..) als in Plantagie gelegen op Suriname met slaven, gereetschappen groot & cleyn 

& vorders allen appendentie en deppendentie vandien. Scheepsparten, huysing, obligatien, actien, 

crediten, hier te landen, soo wel als Elders & Verders’.179  

Daarbij stelde Van Scharphuijsen als voogd en universele erfgenaam van Elisabeth Nicolaes 

Witsen aan, op dat moment burgemeester van Amsterdam en oom van Jonas Witsen, met wie zij in 

1701 trouwde. Samen met Jan van den Bempden werd hij als administrateur en executeur van het 

testament van Van Scharphuijsen benoemd. Jan Frederick Baghman, Jan Teuto & Quirijn van 

Thuynsuyten werden tot administrateurs over de plantages Waterlant en Palmeniribo benoemd. 

Adriaan Bloijs werd directeur van de plantage Palmeniribo. Aan een andere nicht, Juff. Johanna 

Raderbagh liet hij een bedrag van twee duizend gulden na.180 

Hij wilde dat zijn slaven op zaterdag én zondag vrij waren: ‘Eyndelyck en ten laatte 

ordonneere wil ick testateur nog, dat alle mijne slaven & slavinnen op Surinaame niet meer als vijf 

dagen in een week voor haar principaal sullen hebben te aerbeyden en d'andere twee dagen als 

sondag en saturdag daar van vry zyn, die ick aan hen luyden schencke, Jul(?) dat alle hetgeene wat sy 

luyden op die twee vrije dagen sullen comen te winnen tot haar eygen profijten sullen behouden’. Hij 

verwachtte eveneens dat zijn erfgenamen geen onnodig geweld zouden gebruiken tegen de slaven op 

zijn plantages en gaf hij een aantal huisslaven een jaarlijkse of eenmalige toelage. ‘Aldus gedaan en 

gepasseert op mijn rustbedde sieck en seer swack synde tot Amsterdam den 20 july 1699, Geteekent J. 

v. Scharphuis’.181 

 

 

  

                                                      
178 NA, SvS, inv. nr. 233, Dito uit het beslooten testament van de heer Van Scharphuyzen, 16 maart 1706, folio 

26; Van der Linde, Surinaamse suikerheren, 113. 
179 SAA, NSA, inv. nr. 3377, Testament Van Scharphuijsen, 15 september 1696, folio 69. 
180 Idem. 
181 Idem. 
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Conclusie 

De kolonie Suriname kende een rijke historie van bijna een eeuw kolonisatie voordat Johan van 

Scharphuijsen opnieuw voet aan wal zette in Paramaribo, ditmaal als gouverneur. Na de aanvankelijke 

Engelse kolonisatie werd Suriname in 1667 door een Zeeuwse oorlogsvloot onder leiding van 

Abraham Crijnssen veroverd. De Staten van Zeeland bestuurden Suriname tot 1682 waarna zij de 

kolonie verkochten aan de nieuw opgerichte Sociëteit van Suriname, die geleid werd door de Stad 

Amsterdam, de WIC en de familie Van Aerssen van Sommelsdijck. De pater familias van de 

laatstgenoemde werd de eerste gouverneur in het tijdperk van de Sociëteit. Zijn eigen karakter en soms 

vreemde keuzes, leidden echter met regelmaat tot onvrede binnen de Sociëteit. Na een muiterij in juli 

1688 vond Van Sommelsdijck de dood en werd zijn antipode Johan van Scharphuijsen benoemd tot 

gouverneur. De centrale vraag van dit onderzoek: hoe Johan van Scharphuijsen met de mogelijkheden 

die voorhanden waren en het kader waarbinnen hij opereerde een bestuursfunctie als gouverneur van 

Suriname heeft ingevuld tussen 1689 en 1696 waarbij gekeken wordt naar zijn bestuurlijke 

mogelijkheden, de verdediging van de kolonie, financiële zaken, relaties met kolonisten en de 

directeuren van de Sociëteit, slavernij en handel, kan als volgt worden beantwoord. 

Tijdens zijn gouverneurschap bevond Van Scharphuijsen zich met regelmaat in een tweespalt: 

hij had zich te houden aan de regels en afspraken en de wensen van de Sociëteit. Hij was per slot van 

rekening een werknemer met een salaris in dienst van de Sociëteit. Anderzijds was hij ook politiek 

leider en eindverantwoordelijke voor het dagelijkse reilen en zeilen van de kolonie. Binnen het kader 

waarin hij opereerde had hij beperkte mogelijkheden voorhanden en een beperkte autonomie in het 

besluitvormingsproces. Het beleid dat hij voerde kan als ad hoc worden omschreven. Hij bluste met 

regelmaat brandjes en van bewuste langetermijnprojecten of –ontwikkelingen was eigenlijk geen 

sprake. Zijn verantwoordelijkheden naar de ingezetenen van de kolonie waren primair: hen 

beschermen tegen aanvallen van buitenaf en binnenin en ervoor zorgen dat er voldoende voedsel en 

kleding beschikbaar was.  

Van Scharphuijsen kreeg vaak te maken met onverwachte en moeilijk oplosbare problemen. 

De Franse aanval die nagenoeg direct op zijn aankomst volgde was daar een goed voorbeeld van. Het 

lukte de verzwakte kolonisten echter om de Franse aanval af te slaan. Van Scharphuijsen maakte van 

tevoren diverse afspraken met de Sociëteit waarin geprobeerd werd om regels op te stellen waaraan de 

gouverneur zich moest houden. Die regels waren echter om twee redenen niet toereikend. Ten eerste 

omdat ze niet elke onverwachte situatie waarin de gouverneur terecht kwam dekten en ten tweede 

omdat nood soms wet brak, zoals het geval was met de import van voedsel dat (technisch gezien) 

illegaal vanuit Barbados werd ingevoerd. 

De discrepantie tussen enerzijds de afspraken en (mercantilistische) wensen van de Sociëteit 

en anderzijds de noodzakelijkheden van de ingezetenen van de kolonie, kenmerkt het gouverneurschap 

van Van Scharphuijsen. Telkens bevond hij zich op glad ijs en kreeg hij achteraf pas te horen of vroeg 
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hij achteraf toestemming aan de directeuren of zij het eens waren met zijn beleid of niet. Wanneer hij 

teveel handelde naar eigen inzicht, of te veel één kant koos, dan leidde dat tot problemen anderen in de 

kolonie of de Republiek. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de levering van slaven waarbij Van 

Scharphuijsen de kant koos van de planters en daarmee de WIC tegen zich in het harnas joeg. Een 

oplossing voor deze discrepantie kwam er niet, en Van Scharphuijsen moest zich uiteindelijk 

verantwoorden zij gevoerde beleid. 

Van Scharphuijsen liep tijdens zijn gouverneurschap telkens tegen moeilijkheden aan wanneer 

hij als spin in het politieke web zowel de planters, de soldaten, de slaven als de directeuren in 

Amsterdam tevreden moest houden. De tekorten waar de kolonie mee te maken kreeg, zowel 

menselijk als in voedsel en goederen, werden niet adequaat opgelost door de Sociëteit en Van 

Scharphuijsen zag geen andere oplossing dan handel te drijven met Barbados en Nieuw-Engeland om 

deze tekorten aan te vullen. Het aantal suikerplantages nam sterk toe waardoor de suikerexport ook 

sterk toenam, mits er voldoende laadruimte beschikbaar was. Het tekort aan zowel gedwongen als 

ongedwongen arbeid leidde er toe dat de Surinaamse plantage-economie zich niet zo snel ontwikkelde 

als mogelijk was. 

De suikerproductie en –export namen sterk toe in de jaren 1690 onder Van Scharphuijsen, al is 

het de vraag hoeveel invloed de gouverneur had op de productie op de plantages. Die invloed was 

vooral indirect: hij moest zorgen voor voldoende arbeidskrachten en laadruimte en niet te veel 

belasting heffen. Uiteindelijk waren het de planters zelf die voor een hogere productie zorgden, en 

nam het aantal planters – en daarmee de productie - in Suriname ook toe. De slavenhandel werd met 

name gekenmerkt door tekorten: tekorten in de levering van slaven door de WIC en tekorten in de 

betaling van slaven door de planters. Dit leidde tot een vicieuze cirkel waarvoor eveneens geen 

oplossing werd gevonden. Pas in de jaren 1730, toen de slavenhandel werd opengesteld voor 

particulieren, nam de slavenhandel explosief toe.  

Van Scharphuijsen heeft zich door zijn gouverneurschap heen geworsteld. Het was zonder 

meer geen gemakkelijke taak om gouverneur te zijn van het zeventiende-eeuwse Suriname. Hij roeide 

met de riemen die hij had, handelde naar eigen inzicht en maakte een aantal fouten die uiteindelijk 

leidden tot zijn ontslag.  
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