
suikerplantage Burnside aan de Coroniaanse kust 
Opperdistrict Nickerie, lot 210 - 211 
volgorde der plantages: (van oost naar west) 
Inverness - Hamilton - Welgelegen - Moy - Perseverance - Maryshope - Totness - Friendship 
- Bantaskine - John - Bella drum - Johanna Maria - Groot en klein Novar - Salem - Clyde - 
Leasowes - Sarah – Burnside- Hope – Oxford - Potosi 
 
Auteur: Philip Dikland, 2004 ; aangevuld 2010. 
 

 
Coronie in 1880 
 
“Burnside” is een naam die in Schotland meerdere keren voorkomt. Het is een wijk in 
Glasgow, of een district van Thurso, Caithness, in de Schotse hooglanden. Of Burnside in 
South Lanarkshire. 
 
chronologie: 
 
1801 –  A. Cameron (lot no. 210) 
 James Murphy (lot no. 211) 
 
Lot no. 210 werd in eigendom verkregen door A. Cameron. Deze Cameron is de enige 
eigenaar in Coronie geweest die werkelijk iets met de grond heeft gedaan ; de overige 
eigenaren hadden de gronden aangevraagd voor speculatiedoeleinden. 
 
1808 - aanleg eerste plantages in Opper Nickerie (enc. West-Indie, p.229) 
 
"......De eerste plantage was Lot no. 210 (later Burnside), waar een zekere A. Cameron het 
eerst katoen plantte. Het aantal plantages, meest alle aan Engelschen en Schotten 
toebehoorende, groeide snel aan en Opper-Nickerie werd een bloeiend katoenland. Toen de 
katoenprijzen daalden ging het district achteruit. Daartoe werkte ook de afspoeling der kust 
mede. De plantagegronden lagen vroeger alle met haar voordammen aan zee; op de 
achtergronden had men een breede, evenwijdig met de kust lopende zandrits, waarover een 



uitstekende, breede rijweg was aangelegd, de nog bestaande weg, terwijl de vroegere 
voordammen door de zee zijn weggespoeld. Daarna begon de kust weer aan te groeien, 
waardoor uitgestrekte modderbanken ontstonden, die de loozingkanalen verstopten en de 
landing zoowel als den afvoer van producten van jaar tot jaar moeilijker maakten....anders 
dan over zee is het district niet te bereiken.........." 
 
1821 – Al. Cameron, W. Punett (almanak 1821) 
 
Burnside was in 1821 nog een katoenplantage. De eigenaren waren Alexander Cameron in 
compagnonschap met William Punett. J. Leith was de directeur van de plantage ; J. L. 
Cameron verzorgde de administratie. Cameron en Punett waren ook eigenaren van de 
katoenplantage Leasowes. 
 
De jonge ingepolderde zeegronden met slappe klei waren perfect katoenland, en de 
opbrengsten waren hoog. In Suriname werden opbrengsten van 120 tot 150 kg schone katoen 
per akker bereikt. 
Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) waren de katoenprijzen hoog. Daarna, 
toen in Amerika de katoenproductie werd hervat, daalde de wereldmarktprijs snel, en kon 
Suriname uiteindelijk de concurrentie met de Amerikaanse katoenplantages niet meer aan. In 
1885 werd de teelt gestopt.  
De oogst was wisselvallig, en erg afhankelijk van de jaarlijkse klimatologische 
omstandigheden. 1825 was het absolute topjaar van de katoenproductie ; men produceerde 
toen totaal (in geheel Suriname) 1.165 ton. In 1860 was dit slechts 309 ton. 
Overigens stopte Burnside al omstreeks 1850 met de katoenteelt, dus nog voor de 
katoenhausse ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog. Men stapte om onbekende reden 
over op suiker. 
 
Burnside lag - net zoals de andere plantages in Coronie - rechtstreeks aan de kust. De 
inrichting van de plantage zal wel hetzelfde zijn geweest als Totness. Deze plantage is via een 
open "zoutwaterkanaal" met de zee verbonden. Dit kanaal diende voor het transport van de 
producten. In het verlengde ervan ligt het "zoetwaterkanaal" dat is verbonden met de 
zwampen zuidelijk van het plantagegebied. Dit kanaal was verbonden met het lozingsstelsel 
in de plantage. In tijde van droogte kon men water van de zwampen aanvoeren, en zo de 
waterstand in de plantage op het gewenste peil houden. In tijden van wateroverlast werd het 
overtollige zwampwater via kleppen of sluizen op het zoutwaterkanaal geloosd.   
De producten werden met een lichter naar de vrachtschepen voor de kust gebracht. De export 
geschiedde naar de spinnerijen in Engeland. 
Midden door alle plantages loopt een zandrits, en hierop werd een brede communicatieweg 
aangelegd, de z.g. "oude weg" ; thans is dit de Oost-West verbinding. Aan deze weg lagen de 
plantagehuizen en de productie-emplacementen.  Een kilometer zuidelijk van deze weg was 
de achterdam met de reeds genoemde zoetwaterzwampen. 
De periodieke afslag en aanslibbing van de kust veroorzaakte veel problemen. Bij afslag werd 
het areaal bedreigd, en bij aanslibbing raakten de kanalen verstopt en waren niet meer 
geschikt voor scheepvaart. Het uitmodderen van de kanalen was een zwaar en voortdurend 
terugkerend werk. 
 
Bij de aanleg van de plantage moesten 3 problemen worden overwonnen : grond, kapitaal, en 
arbeidskracht.  Grond was geen probleem, en werd in principe gratis ter beschikking gesteld ; 
Maar dat was dan gewoon een stuk brakwatermoeras, en moest geheel worden ingepolderd, 
ontwaterd, en beplant. Al met al waren daar forse investeringen voor nodig. Cameron en 
Punett financierden dit door in New York leningen af te sluiten met hun plantages als 
onderpand. Vervolgens moest een slavenmacht worden verworven. Dat was bijzonder 
moeilijk, want de afrikaanse slavenhandel was in die tijd reeds verboden. Waarschijnlijk 
hebben Cameron en Punett hun slaven vanuit een der Caribische eilanden aangevoerd (dat 



mocht nog wel), en de rest verworven door locale aankoop. In die tijd werden gehele 
plantages opgekocht met het uitsluitende doel om ze te liquideren en de slavenmacht naar een 
nieuwe grond over te brengen. Het is overigens niet bekend of Cameron en Punett deze 
werkwijze hebben gevolgd. 
 
Omtrent de eigenaar A. Cameron is er verwarring ; want er was ene A. Cameron die in het 
westen van de kolonie plantages bezat, en tevens een A. Cameron met plantages in het oosten. 
Schrijver dezes heeft lange tijd gemeend dat dit een en dezelfde persoon was, maar dat is niet 
zo. 
In het oosten gaat het om Adam Cameron (ca. 1778–1841 N.O.T.) die was geboren te 
Invernesshore in Schotland, en eigenaar was van o.a. plantage Alliance, terwijl in het westen 
Alexander Cameron (?-1821) actief was , eigenaar van 4 plantages : 
 
Burnside (1000 akkers, katoen, circa 300 slaven) 
Leasowes (1000 akkers, katoen, 223 slaven)  
Clyde (250 akkers, 27 slaven)  
Oxford  
 
Alexander’s afkomst is onbekend. Zo ook de gegevens over zijn vrouw en kinderen ; zeker is 
dat hij een zoon Alexander junior had, die in 1818 overleed,  “volgens geruchten op 11 april 
aan de Nickerie in het water vermoord”. 1 
Alexander senior overleed op 7 dec. 1821, en werd begraven op de plantage Burnside. 2 Zijn 
erfgenamen waren Donald en Duncan Caneron (zoons ?) en William MacIntosh. In 1830 
bereikten dezen met mede-vennoot William Punett een zakelijke scheiding : Burnside kwam 
voor 100% in handen van Punett, en daartegenover stond dat Leasowes volledig het bezit 
werd van de erven Cameron. 
 
De Surinaamsche Courant, no.58 Vrydag 22-10-1830 no. 85 (N.A.S) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 19den october 1830, DONALD CAMERON, DUNCAN CAMERON, en WILLIAM 
MACKINTOSCH, als erfgenamen van wijlen ALEXR. CEMERON en JAMES 
ROBERTSON qq., WILLIAM PUNNETT, aan WILLIAM PUNNETT, van de plantagie 
Burnside, of wel Lot 210 en 211, cum annexis, bij verdeeling. 
Idem, JAMES ROBERTSON qq., WM. PUNNETT, en DONALD CAMERON, DUNCAN 
CAMERON en WILLIAM MACKINTOSCH, als erfgenamen van wijlen ALEXR. 
CAMERON, aan DONALD CAMERON, DUNCAN CAMERON en WILLIAM 
MACKINTOSH, van de plantagie Leasowes of wel Lot no. 214 en 215, cum annexis bij 
verdeeling 
 
1836 – Punett (verkoper) ; Hugh McLeod (koper) (courant 1836) 
 
In 1836 verkocht William Punett de plantage aan Hugh McLeod : 
 
Surinaamsche Courant, no.69 Zondag 19-06-1836 no. 49 (N.A.S) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 14den junij 1836, JAMES ROBERTSON in qualiteit als speciale gemagtigde van WM. 
PUNNET wonende te St. Thomas, aan HUGH MACLEOD, van de plantaadje BURNSIDE 
cum annexis gelegen in het opper district Nickerie 
 
 
                                                      
1  J.F. Sang-Ajang – database overledenen 1800-1828, 2005, manuscript 
2  Idem. 



Over Hugh McLeod zijn in een brief van 1859 wat persoonlijke gegevens genoteerd ; hij was 
afkomstig van Guyana : 
 
“.... Mr. Hugh Whright came into this colony with his late uncle, Mr. Hugh McLeod, about 
the year 1836, from Demerara, the latter having purchased at the time Plantation Burnside, a 
cotton estate, with upwards of 300 slaves, in the upper district of Nickerie, now called 
Coronie ; the said plantation, about four years afterwards, was sold to the late Thomas Gray. 
Mr. McLeod having about the same time bought plantation New Acconoribo, a coffee and 
plantation estate in the Commewyne river, with about 250 slaves attached. About the month 
of March 1843, Mr. Hugh McLeod died, leaving Mr. Hugh Whright, with others of his 
family, heirs to his property …..” 3 
 
1838 – manumissie Hugo Evert van Westland (manumissieregisters) 
 
In 1838 werd door het gouvernement de slaaf Evan van de plantage Burnside 
gemanumitteerd, en ontving de naam Hugo Evert van Westland. Manumissie kwam wel meer 
voor, en op Burnside kregen 14 slaven op deze manier hun vrijheid. Gewoonlijk betrof het de 
concubine en de kinderen van het blanke personeel op de plantage. Maar in Evan’s geval ging 
het om iets heel anders ; aan hem werd manumissie verleend tot loon voor deszelfs getrouwen 
diensten (complot slaven Burnside). 
Wat voor complot was dat ? Het wordt in de manumissiebrief niet nader omschreven, maar 
het moet welhaast het grote complot zijn waarvan “Tata” Colin, een slaaf van Leasowes, de 
leider was. Door Laddy van Putten 4 werd hiervan een korte nauwkeurige beschrijving 
gemaakt : 
 
Het nieuws dat in 1833 in Brits Guyana de slavernij zou worden afgeschaft, verspreidde zich 
snel door Suriname. Vooral in het toenmalige district Nickerie, waarvan het tegenwoordige 
Coronie deel uitmaakte, zorgden de berichten voor de nodige onrust. De Engelse en Schotse 
planters in die districten waren bang dat de zaken uit de hand zouden lopen en lieten 
versterking aanrukken. In mei 1832 dansten de slaven van Leasowes ter ere van watramama 
op de dam en weigerden te werken. Nadat enkelen van hen in de boeien waren geslagen 
keerde de rust onder de slaven terug. Vanaf dat moment hield de eigenlijke aanstichter, Colin, 
zich stom. Hij deed zijn mond niet meer open tot eind 1835. Toen begon hij te zingen, stak 
zijn hut in brand en werd vervolgens vastgezet in de ziekenbarak waar hij ’s nachts stiekem 
zijn volgelingen ontving. Colin predikte de bevrijding, die via een zondvloed bewaarheid zou 
worden en waarbij de blanken zouden verdrinken. Er vond inderdaad een dambreuk plaats 
waardoor de slaven alleen maar nog meer waarde hechtten aan de gado-tori van Colin. De 
volgelingen spraken hun profeet aan met Tata, Gado en King en zouden hem 
onvoorwaardelijk volgen. Maar enkele slaven waren het niet eens met zijn plannen en 
verraadden hem aan de blanken.  
Er werden tien slaven opgepakt, en vijf dagen lang verhoord op Burnside. Daarna werden zij 
naar Paramaribo gebracht en veroordeeld. Ondanks het feit dat er van een gewapende 
overname geen sprake zou zijn, kregen zij zware straffen zoals ophanging of jarenlange 
dwangarbeid. De procesgang werd in de notulen van het Hof van Criminele Justitie 
opgetekend en deze stukken zijn bewaard gebleven. Het vonnis dat werd uitgesproken over de 
zwarte profeet uit Coronie "om met de koorde te worden gestraft totdat de dood er op volgt", 
werd niet uitgevoerd. Colin stierf onder onbekende omstandigheden in zijn cel, zeer 
waarschijnlijk in het Fort Zeelandia. De vonnissen van de overigen werden in Coronie 
voltrokken. 

                                                      
3  brief van de britse gezant Munro in Suriname aan zijn superieuren in Engeland, 10 oct. 1859 

(parliamentary papers, Google Books) 
4  Museumstof no. 6 – Stichting Surinaams Museum ; www.cq-link.sr/museum/NL/museumstof6.htm  

Laddy van Putten is vanaf circa 1990 tot heden (2010) de directeur van het Surinaams museum.  

http://www.cq-link.sr/museum/NL/museumstof6.htm


Via mondelinge overlevering is het verhaal ook bij de slaven bewaard gebleven en 
doorverteld, van generatie op generatie. Ruud Mungroo heeft in het boek Tata Colin (1982) 
de orale tradities over de geschiedenis van de slaven van plantage Leasowes vastgelegd vanuit 
de zwarte optiek. 
 
Als herinnering aan deze leider is er te Totness een standbeeld voor hem opgericht. 
 
1840 – Hugh McLeod (verkoper) ; Thomas Gray (koper)  (courant 1840 ; almanak 1843) 
 
In 1840 kocht Thomas Gray de plantage van Hugh McLeod ; Burnside was toen een grote 
katoenplantage van 1000 akkers met 296 slaven. Thomas Gray ging op de plantage wonen en 
beheerde zijn bezit zelf. Hij bezat geen andere plantages. Hij was gehuwd met Charlotte Cort. 
De gegevens over hun kinderen moeten nog worden achterhaald. 
 
1854 – Thomas Gray (van Sijpesteijn) 
 
In 1854 had Thomas Gray de plantage inmiddels omgeschakeld op suiker ; de enige 
suikerplantage in Coronie. Over deze conversie is weinig bekend, maar zeker is dat het een 
uiterst moderne plantage werd met stoommolen en vacuumketel ; er zal veel kapitaal nodig 
zijn geweest om dit te realiseren. In 1854 waren er 395 slaven en 3 vrije arbeiders. De 
omschakeling zal wel het gevolg zijn geweest van de dalende katoenprijzen. 
Eveneens in 1854 kocht hij de plantage Potosi, met 150 slaven. 5 
 
Thomas Gray overleed in 1856. Zijn weduwe Charlotte Cort had zich gevestigd in Londen. In 
1860 kocht zij de buurplantage Hope aan. 6 
 
1863 – emancipatie 
 
De  eigenaresse was geweest Charlotte Anne Cort uit Barbados ; zij was de weduwe van 
Thomas Gray, en later hertrouwd met Anthony Howard. Zij was overleden, en haar erfgenamen 
waren de kinderen van Anthony Howard en de stiefkinderen uit haar eerste huwelijk. 
Charlotte Anne Cort was eigenaresse geweest van de plantages: Burnside, Nova en Potosie 
De tegemoetkoming voor de slaven bedroeg F 111.900,--  en f 2.100,-.  
De erfgenamen in detail: 
Juliana Buth, echtg. Harry Leslie Croney 
Mary Jane, echtg. William Waithe 
Henrietta Carolina Howard 
Emma Louisa Jane Howard 
Alfred Ernest Howard 
 
In Coronie werden 1975 slaven geemancipeerd. Er zijn geen gegevens van welke plantages 
deze afkomstig waren. Bekende familienamen zijn o.a.: Burside, Doorson, Dors, Felter, 
Fitsjames, Gefferie, Hooplot, Konolie, Mettendaf, Nelson, Rozenblad, Slagveer, Slory, 
Sylvester, Tolud, Udenhout, Wielzen, Wilsterman, Wijdenbosch, en Wijntuin. 
 

                                                      
5   brief van de britse gezant Munro in Suriname aan zijn superieuren in Engeland, 10 oct. 1859 

(parliamentary papers, Google Books) 
6   brief van de britse gezant Munro in Suriname aan zijn superieuren in Engeland, 16 febr. 1860  

My Lord, 
I have hereby to report that a British subject, Mrs. Charlotte Gray born Cort, widow of the late 
Thomas Gray,  of plantation Burnside in this colony, now resident in London, has purchased for her, 
and in her name, the Cotton-estate Hope, situated in the district of Coronie, to which are attached 
eighty-five slaves…… 



Na 1863 – contractarbeid 
 
Burnside heeft in 1873 en 1874 in totaal 60 hindustaanse contractanten aangeworven. De 
eigenaren / beheerders in die tijd waren: 
1873 - E.Oldfield / E.Dessé (plantages Leasowes, Sarah, en Burnside) 
1874 – Edmund Dessé (plantage Burnside) 
 
Naast de contractanten werkten de vrijgemaakten onder de regels van het 10-jarig verplicht 
staatstoezicht. Maar een aantal hunner had daar in 1864 genoeg van, en ontvluchtte naar 
Demerara  7 : 
“... In de maand December 1864 verwijderden zich uit Coronie naar Britsch-Guyana een 
veertiental vrijgemaakten, arbeidende op de plantage Burnside. Deze hadden zich daartoe 
meester gemaakt van de schoener Charlotte, toebehoorende aan den eigenaar dier plantage. 
Twaalf hunner, met uitzondering van een die 19 jaren telde, waren knapen van 15-17 jaren, 
die door kwaadgezinden werden overgehaald om hen te volgen. ....” 
 
1869 – bijkerk R.K. gemeente 
 
De betrouwbaarste bron over de kerkgeschiedenis van Coronie is A,C. Schalken (historische 
gids 300 jaar R.K.gemeente, 1985). Volgens Schalken werd de eerste R.K. gemeente in 1842  
gevestigd te Cardross Park.  
 

 
De Heilig Hartkerk van Burnside omstreeks 1920. 
 
Een tweede gemeente ontsond in 1869, toen A. Howard, de eigenaar van Burnside, verlof gaf 
om daar een hulpkerk te vestigen. Zowel Burnside als Cardross Park lagen aan de westzijde 
van Coronie, en waren daarom voor de mensen uit midden en oost-Coronie onbereikbaar. In 
1875 werd de parochie ingewijd te Mary’s Hope, die centraal-Coronie kon bedienen. Pas in 
1883 kwam een oplossing voor oost-Coronie tot stand, toen op Welgelegen de H.H. Joachim 

                                                      
7  Sypesteijn, Cornelis Ascanius – De afschaffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische 
Kolonien, 1872, p. 82. 



en Annakerk werd ingewijd. In dat jaar waren er 3 R.K. vestigingen: Burnside, Welgelegen, 
en Mary’s Hope. Cardross Park was inmiddels opgeheven. Burnside en Welgelegen waren 
hulpkerken ; zij waren niet permanent bemand. Eens in de veertien dagen reisde de pastoor 
naar een van beide plaatsen om de mis voor te dragen. 
 
1887 – ontdekking Burnside terp (Versteeg 2005) 
 
In 1887 ontdekte de amateur-archeoloog Christiaan Johannes Hering (1829-1907) 8 een 
eigenaardige heuvel ten westen van Burnside, vlak tegen de zijgrens aan. In een brief van 
1887 schrijft hij hierover : 
“.... naast de suikerplantage Burnside .... een grooten heuvel .... dat het eene opeenhoping 
van schulp en zand, vermengd met beenderen en gebroken indiaansch aardewerk moet zijn 
....” 
Maar Hering doorgrondde niet dat het geen natuurlijke heuvel was, maar een kunstmatig 
aangelegde pre-columbiaanse woonterp ; dat zou pas 60 jaar later worden vastgesteld. Hering 
bleef actief in Coronie ; in 1898 verrichtte hij opgravingen in Belladron en Ingi-kondre. 
 

 
Christiaan Johannes Hering 
 
Christiaan Johannes Hering begon zijn carriere in Suriname als een verzamelaar van 
zoologische en botanische specimens voor een Frans museum. Daarna werkte hij als secretaris 
voor het gouvernement. Hij heeft een bescheiden ambtelijke carriere gemaakt en was o.a. 
hoofdcommies der belastingen. 
Hij ontwikkelde zich – via zelfstudie en praktijk - tot een all-round landbouwkundige. Hij 
was als gezagvoerder op Catharina Sophia belast met de suiker- en rumproductie, en schreef 
enkele boeken over het onderwerp. Later onderzocht hij het verwerkingproces van 
kokosnoten tot olie en kokosbast. Tot zijn dood in 1907 was hij actief betrokken bij het 
landbouwgebeuren, en bleef hierover artikelen publiceren. 
Hering bracht 11 jaar in Coronie door. Hij richtte in 1887 een maatschappij op tot de 
bereiding van kokosnootolie en vezelstoffen. De maatschappij kocht de plantage Burnside. 
Tegenspoed en gebrek aan deelnemers deden de zaak mislukken en de maatschappij werd 
geliquideerd. Hering hertrouwde in 1888 in Coronie met Antoinette Wilhelmina Smit.  

                                                      
8 Zijn vader was Constantin Hering (Oschatz 1800 - Philadelphia 1880) die de geschiedenis is 

ingegaan als de grondlegger van de homeopathie. Minder bekend is dat hij van 1827 tot 1833 in 
Suriname verbleef en de lijfarts van de gouverneur was. Hij verrichtte er baanbrekend onderzoek op 
het gebied van slangengif. (http://www.buku.nl/duitsers.html)  

http://www.buku.nl/duitsers.html


Maar Hering is het meest bekend vanwege zijn prestaties als archeoloog. Hij was feitelijk de 
eerste Surinamer die dit vak (in zijn vrije tijd) beoefende. Hij stuurde tussen 1860 en 1880 
regelmatig pre-columbiaanse vonsten naar het rijksmuseum van oudheden te Leiden.  
 
1908 – C.E.J. Hering c.s. ; C.R. Richards (almanak 1908) 
 
Burnside was in 1908 506 hectaren groot, en produceerde voornamelijk cocos. Er werkten 
217 arbeiders op de plantage, maar dit lijkt niet in verhouding te staan tot de productie. C.E.J. 
Hering c.s. en C.R. Richards waren de eigenaren ;  Hering was tevens de gezagvoerder, en 
voerde ook zelf de administratie over de plantage.  
 

 
De terp bij Burnside (1), ten zuiden van de verbindingsweg (2). Foto Centraal Bureau Lechtkartering, 
omstreeks 1960. 
 
2004 - de monumenten 
 
Op de plantage Burnside is niet veel bewoning meer. Het kerkje staat eenzaam en alleen, aan 
wat eens het middenpad met de vaartrens van de grote plantage is geweest. Dieper naar 
binnen schijnen er nog restanten van het bedrijfsemplacement te zijn. Dit moet nog nader 
worden onderzocht. En hopelijk is daar ook nog steeds het graf van aanlegger en eerste 
eigenaar Alexander Cameron (?-1821). 
Het kerkje te Burnside is inmiddels afgebroken en geheel vernieuwd. Maar het is een heel 
andere kerk geworden. Daar zit een heel verhaal achter: De kerk van Welgelegen was nog 
goed, maar was buiten gebruik omdat er geen gemeente meer was. Bij Burnside was ’t 
andersom : de kerk was slecht, maar de gemeente was er wel. Uiteindelijk werd besloten om 
het vervallen kerkje van Burnside te slopen, en het mooie maar ongebruikte kerkje van 



Welgelegen te herbouwen op Burnside. In de maanden april t/m juli 2004 werd deze operatie 
uitgevoerd. Op 18 augustus 2004 werd de “nieuwe” kerk ingewijd. Het is een logische en 
praktische oplossing, want de kerk moet daar zijn waar de gemeente is, en Van Kempen 
handelde in dit opzicht precies hetzelfde als zijn collega’s van de 19e eeuw. En toch .... is er 
iets verloren gegaan. 
 

 
De Heilig Hart kerk te Burnside in 2002. Foto KDV architects 
 

 
De gesloopte kerk in april 2004. Foto Carel van Hest. 



 
De nieuwe kerk  1 dag voor de inwijding op 18 juli 2004. Men is bezig een feesttent te bouwen 
 

 
interieur van het kerkje. Foto KDV architects 2004. 
 



 
Een oude takel op het voorland van de plantage. Foto KDV architects, 2010. 
 
In 2010, tijdens de aanleg van de zeedijk, ontdekte de aannemer MNO Vervat een oude takel 
op het voorland, die mogelijk werd gebruikt om een klepkoker te bedienen. 
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1 - boeken en artikelen 
 
1.1 - Heckers, A.A 
het district Nickerie, geographische aanteekeningen en geschiedkundig overzicht, met kaarten  
1923, stoomdrukkerij van Ommeren, Paramaribo ; opnieuw uitgegeven 1979. 
 
1.2 - Schalken, A.C. 
historische gids 300 jaar R.K.gemeente 
1985. 
 
1.3 - C.A. van Sijpesteijn  
Beschrijving van Suriname. Historisch-, geographisch- en statistisch overzigt, uit officiele 
bronnen bijeengebragt.  
's-Gravenhage, 1854 

 
2 – archief Dienst der Domeinen, Paramaribo 
 
1801 – resolutie lot no. 210 
Alzoo William White als daartoe speciaal verzogt en geauthoriseerd door Alexander Cameron 
zich aan ons bij requeste heeft geaddresseerd en te kennen gegeeven, dat des suppliant 
principaal vernomen hebbende er op de west zeekust deezer colonie nog landen onbegeeven 
zijn leggende en hij wenschte met een perceel te werden begunstigd ten einde een catoen 
plantagie aan te leggen.                                                                      
Weshalven hij versogte dat hem mag werden geconcedeerd 't perceel land bekend onder no. 
en de nodige warrand daarvan verleend. 
Zo is 't dat wij hebben goedgevonden te vergunnen en concedeeren gelijk wij vergunnen en 
concedeeren aan Alexander Cameron omme in allodialen eigendom op te neemen en erffelijk 
mogen bezitten het perceel land geleegen tusschen de rivieren Copename en Correntijn op de 
generaale schetskaart daarvan zijnde bekend onder no. 210 ter groote van 500 akkers met een 
face van 30 kettingen,  
ende zulx onder de navolgende voorwaarden.  
Fiat insertio de conditien als bij de warrand van J: Ogle pagina 258. 
Aldus gedaan en met ons zegel bekrachtigd alhier aan Paramaribo den 30 september 1801 
/ was getekend / J. F. Friderici 
/ onderstond / ter ordonnantie van de heer gouverneur 
/ en getekend / J: Pringle secretaris 
nevens appositie van 't zegel van de heer gouverneur in een witte ouwel met een papiere ruijt 
overdekt 
accordeert met sijn origineel 
Levij Davids gesw: clercq 
 
1801 – resolutie lot no. 211 
Alzoo William White als daartoe speciaal verzogt en geauthoriseerd door James Murphij zich 
aan ons bij requeste heeft geaddresseerd en te kennen gegeeven, dat des suppliant principaal 
vernomen hebbende er op de west zeekust deeser colonie nog landen onbegeeven zijn 
leggende, en hij wenschte met een perceel te werden begunstigd ten einde een catoen 
plantagie aan te leggen.                                                                       
Weshalven hij versogte dat hem mag werden geconcedeerd 't perceel land bekend onder no. 
en de nodige warrand daarvan verleend.  
Zo is 't dat wij hebben goedgevonden te vergunnen en concedeeren gelijk wij vergunnen en 
concedeeren aan James Murphij omme in allodialen eigendom op te neemen en erffelijk 
mogen bezitten het perceel land geleegen tusschen de rivieren Copename en Correntijn op de 



generaale schetskaart daarvan zijnde bekend onder no. 211 ter groote van 500 akkers met een 
face van 30 kettingen,  
ende zulx onder de navolgende voorwaarden.  
Fiat insertio de conditien als bij de warrand van J: Ogle pagina 258. 
Aldus gedaan en met ons zegel bekrachtigd alhier aan Paramaribo den 30 september 1801 
/ was getekend / J. F. Friderici 
/ onderstond / ter ordonnantie van de heer gouverneur 
/ en getekend / J: Pringle secretaris 
nevens appositie van 't zegel van de heer gouverneur in een witte ouwel met een papiere ruijt 
overdekt 
accordeert met sijn origineel 
Levij Davids gesw: clercq 
 
3 – couranten 
 
De Surinaamsche Courant, no. 17 Dinsdag 14-04-1818 no.30 (N.A.S) 
ADVERTISSEMENTEN 
HYPOTHEEKEN. 
Den 6e april, CAMERON  en qq. eerste hypotheek wegens de plantagie Leasowes, en tweede 
hypotheek wegens de helfte van de pl. Burnside, aan ALEXANDER CAMERON . 
Den 8e. ALEXANDER CAMERON qq. voor Wm. PUNNET tweede hypotheek aan PETER 
REMSORD & Co. te Nw. Jork op de helfte in de Pl. Leasawes, en derde hypotheek, op de 
helfte van de pl. Burnside. 
Paramaribo den 13e april 1818 
C. F. STEINHARD. B. en C. 
 
Alexander Cameron junior. overleed in 1818 “volgens geruchten op 11 april aan de Nickerie 
in het water vermoord” (J.F. Sang-Ajang – database overledenen 1800-1828, 2005, 
manuscript) 
Alexander Cameron senior overleed op 7 dec. 1821, en werd begraven op de plantage 
"Burnside" gelegen aan de Zeekust in het district Nickerie (idem)  
 
De Surinaamsche Courant no. 31 Dinsdag 06-08-1822 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 
HYPOTHEEKEN 
Den 25 julij DONALD CAMERON qq. voor Wm. PUNNETT, ten behoeve PETER 
REMSEN en Co. te Nw. York, Eerste, te vestigen op de helfte der Plantagie Leasowes, onder 
no. 214 en 215, in het distrikt Nickerie, en derde Hypotheek op de helfte van de Plantagie 
Burnside onder no. 210 en 211, in hetzelve distrikt. 
Paramaribo den 6e augustus 1822 
C. F. STEINHARD B. & C.  
 
De geprivilegeerde Surinaamsche Courant no. 31 Maandag 25-11-1822 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 21e november 1822, Executeuren der boedel wylen ALEXANDER CAMERON aan 
HUGH MACKENZIE en HARRIETT MARY MACKENZIE gebore HERBERT van het Lot 
land no. 216 ter breede van 17 ½ ketting. 
Paramaribo den 25e november 1822 
C. F. STEINHARD B. & C. 
 
De Surinaamsche Courant, no.58 Vrydag 22-10-1830 no. 85 (N.A.S) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 



Den 19den october 1830, DONALD CAMERON, DUNCAN CAMERON, en WILLIAM 
MACKINTOSCH, als erfgenamen van wijlen ALEXR. CEMERON en JAMES 
ROBERTSON qq., WILLIAM PUNNETT, aan WILLIAM PUNNETT, van de plantagie 
Burnside, of wel Lot 210 en 211, cum annexis, bij verdeeling. 
Idem, JAMES ROBERTSON qq., WM. PUNNETT, en DONALD CAMERON, DUNCAN 
CAMERON en WILLIAM MACKINTOSCH, als erfgenamen van wijlen ALEXR. 
CAMERON, aan DONALD CAMERON, DUNCAN CAMERON en WILLIAM 
MACKINTOSH, van de plantagie Leasowes of wel Lot no. 214 en 215, cum annexis bij 
verdeeling 
Paramaribo den 22 october 1830 
De fungerende Secretaris, 
G. S. DE VEER 
 
Surinaamsche Courant, no.69 Zaterdag 30-04-1836 no. 35 (N.A.S) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 26sten april 1836, JAMES ROBERTSON qq., WILLIAM PUNNETT, aan HENRIJ 
PUNNETT, van de plantaadje BURNSIDE, cum annexis, gelegen in het opper district 
Nickerie 
Paramaribo den 29 april 1836 
WENTHOLT 
 
Surinaamsche Courant, no.69 Zondag 19-06-1836 no. 49 (N.A.S) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 14den junij 1836, JAMES ROBERTSON in qualiteit als speciale gemagtigde van WM. 
PUNNET wonende te St. Thomas, aan HUGH MACLEOD, van de plantaadje BURNSIDE 
cum annexis gelegen in het opper district Nickerie 
Paramaribo den 17 junij 1836 
WENTHOLT 
 
Surinaamsche Courant, no. 77 Zondag 12-07-1840 no. 56 (N.A.S) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 11den julij 1840, HUGH MACLEOD, aan THS. GRAY, van de plantaadje BURNSIDE 
met de daaraan behoorende slaven, gelegen aan het Opper-district Nickerie 
Paramaribo den 11 julij 1840 
De Griffier van het Geregtshof te Suriname 
A. VAN MEERTEN 
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