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Gregor Mac Gregor (1786-1845) was een man die stamde uit een oud Schots
geslacht. Hij had deelgenomen aan de bevrijdingsoorlog van Venezuela. Simon
Bolivar, de Zuidamerikaanse vrijheidsheld, verleende hem de rang van generaal.
Op zoek naar nieuwe avonturen landde hij op de Mosquito Shore, een moerassig
gebied aan de Atlantische kust van Nicaragua. Dit gebied werd zo genoemd naar de
daar wonende Mosquito indianen. Het gebied strekte zich uit van kaap Gracias a
Dios tot Punta Gorda, 360 km. lang en 65 km. breed.
Hij bedacht grootse plannen voor de kolonisatie van dit gebied. En in ruil voor de
rijkdommen die dat zou opleveren, verleende de indianenhoofdman hem een
concessie voor het noordelijk deel van het kustgebied. In de zgn, “Land Grants”
wordt de grootte van het gebied nauwkeurig omschreven.
Gregor Mac Gregor riep dit gebied uit tot het
Koninkrijk Poyais (later republiek) en noemde zich
Prins van Poyais en cazique van het Poyervolk. De
indianenhoofdman noemde hij in de stukken:
“George Frederick II, D.G., King of the Mosquito
Shore and Nation”.
Hij vertrok naar Engeland om landverhuizers te
werven die zijn plannen werkelijkheid moesten
maken. Volgens de voorlichting die hij gaf, was het
een land van melk en honing, met een kleine maar aardige hoofdstad, een
uitstekende haven, mooi strand, vruchtbare grond en veel bodemschatten,
waaronder veel goud in de Paulaza goudmijnen. Emigranten konden goedkoop
grond kopen voor 4 shilling per acre. Ook werd in 1822 een 2 ½% obligatielening
van £ 200.000 uitgeschreven, waar grote belangstelling voor was. De lening zou
worden terugbetaald uit de opbrengsten die de Paulaza goudmijn zou opleveren. Het
prospectus toonde afbeeldingen van de kerk en de schouwburg van Poyais.
Vanwege het tot stand brengen van de goede relaties tussen Engeland en Poyais
werd Gregor Mac Gregor door koning George III in de adelstand verheven.
In 1822 vertrok het eerste schip, de Honduras Packet, met 200 emigranten. Er
zouden nog zes schepen volgen. Bij aankomst zagen ze echter geen mooie
hoofdstad, maar uitgestrekte moerassen waar allerlei tropische ziekten heersten. Pas
toen enkele ontgoochelde overlevenden in Engeland terugkeerden en vertelden dat
er niets klopte van de mooie verhalen, ontstond achterdocht. Gregor Mac Gregor
werd gearresteerd, maar door bemiddeling van invloedrijke personen in vrijheid
gesteld.
Hij had de £ 200.000 intussen veilig gesteld, vertrok naar Venezuela en leefde daar
van zijn kapitaal en van zijn generaalspensioen.
Gezien de valse informatie die hij verstrekte, zal hijzelf wel niet erg in zijn plannen
geloofd hebben. Maar de droom van de investeerders lag in stukken.
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