
katoenplantage Leasowes aan de Coroniaanse kust 
Opperdistrict Nickerie, lot  214 en 215  
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 
 
Auteurs: Dennis Lee Kong & Philip Dikland, 2001 - 2004.; aangevuld 2010.  
 

 
Coronie in 1880 
 
“the Leasowes” was het buitenhuis van de dichter William Shenstone (1714-1763) die als 
eerste de tuinen liet aanleggen in de Engelse landschapstijl. Het is gelegen in Halesowen, 
Engeland. Maar na Shenstone’s overlijden geraakte het landgoed in verval, en het lijkt 
daarom toch wat onwaarschijnlijk dat een planter in 1810 zijn plantage ernaar zou noemen. 
 
chronologie: 
 
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.........." 
 



1801 – Henrij William Adamson (lot no. 214) 
            de Lagoutte (lot no. 215) 
 
In 1797 – 1802 vonden de grote uitgiftes aan de Saramacca en de zeekust plaats. Lot 214 en 
lot 215 waren uitgegeven aan respectievelijk Henry William Adamson en De Lagoutte. Het is 
onbekend of zij de gronden zelf hebben gecultiveerd. Waarschijnlijk niet ; waarschijnlijk 
hadden zij de gronden aangeschaft met het oogmerk ermee te speculeren. 
 

 
meetkaart uit 1826 van lot 217, getekend door de landmeter Mabé. Op de meetkaart is nog net 
plantage Leasowes zichtbaar. 
 
1821 – Al. Cameron, W. Punett (almanak 1821) 
 
In 1821 waren Lot 214 en 215 inmiddels samengevoegd tot de grote katoenplantage 
Leasowes van 1000 akkers. Alexander Cameron en William Punett waren de eigenaren, J.C. 
Cameron was de directeur, en J.L. Cameron voerde de administratie.  
Van Stipriaan (bronnen 1.4) heeft het een en ander nagetrokken over de productiviteit van de 
plantage. De katoen werd gemalen op z.g. trapmolentjes, die op dezelfde manier worden 
voortgedreven als een fiets. Er stonden er 24 opgesteld, die dus ook door 24 mensen werden 
bediend. Per dag en per molen kon 35 tot 45 pond zuivere katoen worden gemalen. Het was 
een simpel en redelijk effectief systeem. Daarnaast beschikte de plantage over een aantal 
katoenmolens die gezamenlijk waren aangesloten op een beestenwerk. (inventaris Leasowes, 
1822). Later werd een stoommolen geinstalleerd. 



 
Alexander Cameron (?-1821) 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 zijn plantage Burnside 2.  
Zijn erfgenamen waren Donald en Duncan Cameron (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 – de vrijheidsstrijd van Tata Colin (museumstof 2005) 
 
In 1836 werd de slaaf Colin van Leasowes tezamen met 9 anderen opgepakt wegens het 
beramen van een complot. Zij waren aangegeven door de slaven George van Leasowes en 
Evan van Burnside. 
Door Laddy van Putten 3 werd van deze geschiedenis 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 
                                                      
1  J.F. Sang-Ajang – database overledenen 1800-1828, 2005, manuscript 
2  Idem. 
3  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


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. Deze verklikkers waren George van Leasowes, en Evan van 
Burnside. George werd beloond met een ziveren medaille, en Evan werd door het 
gouvernement gemanumitteerd. 
 

 
De gedenkpenning van George, replica Surinaams Musem. 
 
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. 
 

 
Tata Colin. Foto KDV architects, 2000. 
 
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 teken van waardering voor deze leider is er te Totness een standbeeld voor hem opgericht. 
 
1843 – boedel A. Cameron (almanak 1843) 
 
Leasowes (1000 akkers, 223 slaven) en de naastliggende kleine plantage Clyde (250 akkers, 
27 slaven) waren beide het eigendom van de boedel A. Cameron. Directeur op de plantage 
was J. Ricketts, en de administratie was in handen van W. Mackintosh.  
Tot de boedel behoorde verder nog de plantage Oxford.  
 
In 1847 werden de bezittingen van de boedel openbaar geveild : 
 
Algemeen Nieuws- en Advertentie Blad, no. 90 Zaterdag 20-11-1847 no. 139 (N.A.S.) 
De waarnemende Exploicteur bij het Geregtshof te Suriname, zal over zes weken dag en 
datum nader te bepalen, publiek bij Executie verkoopen : 
De plantaadje LEASOWES en CLIJDE c.a., en de verlatene plantaadje OXFORD, gelegen in 
het opper-district Nickerie, aankomende den boedel wijlen ALEXANDER CAMERON. 
Paramaribo den 19 november 1847 
A. DE RANDAMIE 
 
1847 - A. Dessé en J. Wilson 
 
De nieuwe eigenaar werd de firma Anthony Dessé en John Wilson, die reeds meerdere 
plantages bezat in Coronie en Nickerie. In 1852 verkocht Wilson zijn aandeel aan Dessé, die 
daarmee de enige eigenaar van het grote plantagebezit werd. 
 
Koloniale nieuwsblad no. 94, Vrijdag 11-06-1852 no. 47 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 5den junij 1852, JOHN WILSON aan A. DESSE, van ⅓ aandeel in de plant. 
LEASOWES en CLIJDE cum annexis, ⅓ in de plant. OXFORT c.a., ⅓ in de plant. 
INVERNESS c.a., allen gelegen in dat gedeelte der Kolonie genaamd Coronie, eertijds 
bekend geweest als opper-district Nickerie 
Van de helft in de plant. UNION een derde c.a., en in de plant. GOOD INTENT c.a., gelegen 
in het district Nickerie, van de helft in de plant. PLAISANCE een derde, gedeelte van Lot no. 
3 en het Lot Land bekend als Lot no. 36 c.a.., gelegen aan de rivier Nickerie 
Paramaribo den 7 junij 1852 

 
1854 – A. Dessé (almanak 1854) 
 
De plantages Leasowes en Clyde waren inmiddels in handen van Anthony Dessé. De eigenaar 
administreerde de plantages zelf. Directeur op de plantage was A. Ricketts. De slavenmacht 
bestond uit 322 mensen, en voorts werkten er 4 vrij arbeiders op de plantage.  
Anthony Dessé was – net als zijn voorganger Cameron – een grote plantage-eigenaar. Hij was 
in 1854 eigenaar van drie katoenplantages in Coronie en Nickerie: Leasowes & Clyde (stoom, 
322 slaven), Good Intent (141 slaven), en Inverness (56 slaven). In 1856 en 1857 kocht hij de 
katoenplantage Sarah (stoom, 300 slaven), en de suikerplantage Paradise (stoom, lopende 
banden, 296 slaven), en tenslotte werd in 1864 in Saramacca de grote plantage Catharina 
Sophia aangekocht (stoom, 600 arbeiders). (v. Stipriaan, bronnen 1.4) 



 
Leasowes in 1860. Archief KIT TM H-3348 
 
Dessé was de rijkste man van de streek. Heckers schrijft over hem:  
"... De weelde, door Dessé in zijn prachtig gebouw te Nieuw-Rotterdam ten toon gespreid en de 
levenswijze van dezen rijkaard waren in Nickerie spreekwoordelijk. Ik waag het niet, neer te 
schrijven wat mij is medegedeeld van de rijke stoffering van het logeergebouw op Paradijs, een 
zijner plantages, bij aankomst van zijn dochter uit Europa.  
Zijn kinderen bleven niet lang in het genot zijner plantages. Een reeks van rampen had het 
verlies van schepen en plantages tengevolge...  De watersnood bracht er het zijne bij en ten 
laatste legde een felle brand.... in korte tijd de kostbare verzameling van goud, zilver en kristal 
in asch" ...."  
 
Op de Nieuwe Oranjetuin te Paramaribo ligt Frederika Rosette Dessé (?-1853) begraven. De 
grafsteen werd verzorgd door Anthony Desse: "By her devoted and attached frind Anthony 
Detté; "Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return to God 
who gave it". 
Verder is er de grafsteen van Edmund Dessé (1837-1888). De grafsteen vermeldt geen 
bijzonderheden, de overlijdensacte (CBB 1888 folio 734) des te meer: "…in het huis aan 
Gravenstraat L A N 20, is overleden Edmund Dessé, echtgenoot van Mathilde Petronelle 
Landt…van beroep grondeigenaar, geboren in Suriname, gewoond hebbende te Paramaribo, 
zoon van Anthony Dessé en van Frederika Rosette Dessé…" 

Maar Anthony Dessé zelf werd niet op de NOT begraven. Mogelijk lag zijn graf in het 
verloren gegane kerkhof van Nieuw-Rotterdam. 
 
Als wij de gegevens uit Surinaamse en Engelse archieven combineren (zie bronnen 5), dan 
ontstaat het volgende beeld : 
Anthony Dessé (?-1868) was een rijke mulat uit Santo Domingo of Guadeloupe afkomstig. Hij 
leefde in Suriname in concubinaat met Frederika Rosette Dessé (?-1853 NOT). Zij schonk hem 
3 kinderen, mogelijk nog meer : 
Edmund (1837-1888 NOT) geh. Mathilde Petronella Landt 
Ethelrid (1843-1889 Barbados) 
Eleonora (?-?)   geh. 1885 Severinus Van Lierop (NB: eerder met Oldfield ?) 
 



 
1863 – emancipatie 
 
Ten tijde van de emancipatie waren Sarah en Leasowes beide in handen van Anthony Dessé 
(Nickerie, op dat moment in Europa). Deze ontving de volgende “tegemoetkomingen” :  
F 95.400,- en F 600,-   voor de 320 slaven op Sarah, 
en F100.200,- en F3000,-  voor de 344 slaven op Leasowes  
 
Hieronder de familienamen van de slaven die vrij kwamen : 
 
Anijs 
Berm 
Bloemgaard 
Blom 
Blos 
Blijd 
Bobson 
Bron 
Chards 
Cichards 
Creton 
Daniels 
Diek 

Doorson 
Dors 
Elzas 
Esajas 
Fay 
Felter 
Filemon 
Gram 
Hards 
Hasselbaink 
Jacobussen 
Jonassen 
Kartets 

Kasson 
Kolf 
Kramp 
Kulas 
Limon 
Lunet 
Machards 
Mettendaf 
Nomiss 
Paal 
Piket 
Ravelijn 
Redan 

Redout 
Riards 
Riedewald 
Rozenblad 
Suran 
Tevreden 
Tolud 
Tulp 
Willig 
Wilsterman 
Wijers 
Zunder 

 
Na 1863 – D.E. Oldfield (NAN, database contractanten) 
 
Sarah en Leasowes waren samengevoegd tot 1 plantage. Om aan werkkrachten te komen, trok 
de plantage in totaal 120 brits-indische contractarbeiders aan. De aanvoer was onregelmatig: 
de meeste arbeiders werden geworven in 1873 / 74, en daarna nog enigen in 1884. De 
eigenaren / gezagvoerders in die tijd waren : 
1873 - 1874    D.E. Oldfield (plantage Sarah & Leasowes) 
1884    wed. E. Oldfield-Dessé (pl. Sarah & Leasowes en Mary’s Hope) 
 
Oldfield was tevens eigenaar van de plantages Mary’s Hope en Burnside.  
 
1889 – E. Van Lierop geb. Dessé (almanak 1889) 
 
Sarah & leasowes was voor 114 hectares in cultuur gebracht.  De eigenaresse administreerde 
de plantage zelf. C.T. Elmondt was de gezagvoerder op de plantage. De plantage produceerde 
in 1888 ca, 20 ton cacao en 70.000 kokosnoten. 
Mevrouw van Lierop was eveneens eigenaresse van de plantage Mary’s Hope. 
 
1908 – 1909 – Evangelische Broeder Gemeente (almanak 1908-1909) 
 
Leasowes was samengevoegd met Sarah, en was het eigendom van de evangelische broeder 
gemeente. G. Kruger was de administrateur, en S. Prellwitz de directeur. Op de plantage 
werkten 9 arbeiders. Het hoofdproduct was kokos. 
Enkele jaren later, in 1914, bezocht de EBG-broeder H. Weiss de plantage. Hij schrijft 
hierover : 
“... ’s Namiddags van dezelfde dag bezochten wij de familie Prellwitz op de plantage 
Leasowes. Broeder Prellwitz heeft groote klappertuinen aangelegd en ’t is te hopen, dat de 
bereiding der palmolie, waarop men zich wil toeleggen, mede zal bijdragen, om deze zoo 
schoone streek ook economisch vooruit te brengen. Onze broeder tracht ook 



afwateringskanalen aan te leggen en zoo ’t drassige land voor den aanleg van nieuwe 
klappertuinen geschikt te maken ...” 
 

 
Leasowes tussen 1880 en 1890. Foto Julius Muller, archief KIT TM 0000 8938 
 
 

 
Leasowes omstreeks 1900. Fotograaf en archiefbewaarplaats onbekend. 
 



1909 – 1940 – onbekend 
 

 
Het plantagehuis van Leasowes in 1949. Op de veranda het gezin Reteig. De fotograaf is J. Dzn 
Blaauboer. Archief KIT TM 1001 6106. Dit huis vertoont grote gelijkenis met een afbeelding op een 
aquarel van 1860, die echter wordt omschreven als het plantagehuis van buurplantage Sarah.  
 
ca. 1940 - ontsluiting (Verbonden, Suriname en DSB, A. Loor, p.84) 
 
De onderlinge verbinding tussen de plantages is altijd goed geweest. Aan de achterzijde van 
de plantages ligt een schelprits evenwijdig aan de kust, waaroverheen al in een vroeg stadium 
een weg werd aangelegd, de z.g. “oude weg”. Alle bebouwing geschiedde langs deze weg, die 
thans een onderdeel van de Oost-West verbinding vormt. 
Maar de verbindingen met de rest van Suriname waren slecht. Tot 1940 was Coronie alleen 
via zee bereikbaar. Het district lag geisoleerd, met als gevolg  dat de ontwikkeling moeilijk op 
gang kwam. De bevolking voorzag in zijn eigen behoeften en men kwam nauwelijks buiten 
Coronie. Zo groeide een kleine maar hechte samenleving waarvan de sporen vandaag de dag 
nog steeds merkbaar zijn, al zijn vele Coronianen thans over de hele wereld uitgezwermd. 
Pas in 1940 werd een landverbinding met Paramaribo opengesteld. Met het veer reisde men 
vanaf Jenny naar Carl-Francois in Saramacca, en vandaar liep een nieuwe weg via Groningen 
en Uitkijk naar Paramaribo. 
Met de aanleg van de Oost-Westverbinding omstreeks 1960 werd de bereikbaarheid wederom 
verbeterd. Omstreeks 1977 werd deze weg geasfalteerd. Bij de rivieren waren aanvankelijk 
veerverbindingen ingesteld. Thans (2000) zijn echter over alle rivieren bruggen gebouwd. De 
brug over de Saramaccarivier werd omstreeks 1978 gebouwd, en de grote brug over de 
Coppenamerivier werd in 1999 opengesteld. Deed men in 1914 nog 24 uur over de reis naar 
Coronie, thans is de reistijd nog slechts anderhalf uur. 
 
2004 - ontwikkeling 
 
Dankzij de aanleg van de Coppenamebrug is heel Coronie thans volop in ontwikkeling. Ook 
in Leasowes is dit goed te merken. De huizen worden gemoderniseerd of nieuw gebouwd.  
Het enige minpunt in deze ontwikkeling is dat de fraaie houten huisjes, het karakteristieke 
element van Coronie, plaats beginnen te maken voor stenen nieuwbouw met een eigentijdse 
vormgeving. Coronie verliest daarmee een beetje zijn unieke karakter. Jammer, maar 
onvermijdelijk. 



2004 - de monumenten 
 
Noch op Leasowes, noch op Sarah zijn er monumentjes bewaard gebleven 

 



bronnen: 
 
1 -  boeken en artikelen 
 
1.1 -  encyclopedie Nederlandsch West-Indie - 1917  

p.229 gegevens Coronie   
 
1.2 -  encyclopedie van Suriname - 1977 

p.657-658 (loge Concordia) 
 
1.3 -  Andre Loor  

Verbonden, suriname en DSB, 1865-1990 - uitg. DSB, 1990 
 
1.4 –  Alex van Stipriaan 

Surinaams contrast – KITLV, 1993 
 
1.5 –  H. Weiss 

vier maanden in Suriname – Nijkerk, 1915 
 
2 -  databases op het internet 
 
2.1 -  Heinrich Helstone, Okko ten Hove e.a. - database emancipatieregisters 1863 
 
2.2 –  Maurits Hassenkhan e.a. – databases Chinese, Hindustaanse en Javaanse immigratie 
 
3 –  archief Dienst der Domeinen, Paramaribo 
 
1801 – resolutie lot no. 214 
Alzoo Henrij William Adamson zig aan ons bij requeste heeft geaddresseerd en te kennen 
gegeven, dat hij suppliant ontwaar geworden dat door Hoog Edele Gestr: landen tusschen de 
rivieren Copename en Correntijn ter culture werden uitgegeeven.                                                                                
Weshalven hij verzogte dat hij mag werden geconcedeerd 't perceel land bekend onder no. 
214 en de nodige warrand daarvan verleend.                                                                                                                 
Zo is 't dat wij hebben goedgevonden te vergunnen en concedeeren gelijk wij vergunnen en 
concedeeren aan H: W: Adamson 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. 214 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. 215 
Alzoo F: Marten voor de Lagoutte Lieutenant in dienste van zijne Brittanische Majesteit zich 
aan ons bij requeste heeft geaddresseerd en te kennen gegeeven, dat hij de Lagoutte 
geinclineerd is zijn bestaan in de landbouw te bevorderen geinformeerd werden dat er tussen 



de rivieren Copename en Correntijn nog onbegeeven land leggen waarvan hij zig gaarne van 
500 akkers zag begunstigd.                                                                                               
Weshalven hij verzogte dat hem 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 de Lagoutte omme in allodialen eigendom op te neemen en erffelijk mogen 
besitten het perceel land geleegen tusschen de rivieren Copename en Correntijn op de 
generaale schetskaart daarvan zijnde bekend onder no. 215 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 
 
4 – 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 
 
Algemeen Nieuws- en Advertentie Blad, no. 90 Zaterdag 20-11-1847 no. 139 (N.A.S.) 
De waarnemende Exploicteur bij het Geregtshof te Suriname, zal over zes weken dag en 
datum nader te bepalen, publiek bij Executie verkoopen : 
De plantaadje LEASOWES en CLIJDE c.a., en de verlatene plantaadje OXFORD, gelegen in 
het opper-district Nickerie, aankomende den boedel wijlen ALEXANDER CAMERON. 
De katoen-plantaadje BELLEVEU c.a., gelegen in het Opper-district Nickerie, aankomende 
den boedel wijlen DONALD CAMERON ;  
De Katoen-plantaadje JOHN c.a., gelegen in het Opper-district Nickerie, aankomende den 
boedel wijlen JOHN PIGGOT WILSON. 
Paramaribo den 19 november 1847 
A. DE RANDAMIE 
 
Surinaamsche Courant, no. 90 Maandag 30-08-1847 no. 104 (N.A.S) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 27sten augustus 1847, EXPLOICTEUR, aan A. DESSE en J. WILSON, van de 
plantaadje LA PERSEVERANCE, gelegen in het Opper-district Nickerie, bekend onder Lot 
no. 229 
Paramaribo den 28 augustus 1847 
De Griffier van het Geregtshof 
A. VAN MEERTEN 
 
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 04, Donderdag  01-05-1851 
no.52 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 25 april 1851, A. DESSE en J. WILSON aan J. KEEN, van de pl. PERSEVERANCE, in 
het Opper district Nickerie, bekend op de generale schetskaart van Suriname onder het lot no. 
229 
 
Koloniale nieuwsblad no. 94, Dinsdag 16-03-1852 no. 22 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 



TRANSPORTEN 
Den 5den maart 1852, J. WILSON, Vennoot der firma van WILSON en DESSE, en A. 
HOWARD qq., A. DESSE, mede vennoot van gezegde firma, aan J. WILSON van het huis en 
erf aan de Kerk straat, in Nickerie bekend onder no. 16 
 
Koloniale nieuwsblad no. 94, Vrijdag 11-06-1852 no. 47 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 5den junij 1852, JOHN WILSON aan A. DESSE, van ⅓ aandeel in de plant. 
LEASOWES en CLIJDE cum annexis, ⅓ in de plant. OXFORT c.a., ⅓ in de plant. 
INVERNESS c.a., allen gelegen in dat gedeelte der Kolonie genaamd Coronie, eertijds 
bekend geweest als opper-district Nickerie 
Van de helft in de plant. UNION een derde c.a., en in de plant. GOOD INTENT c.a., gelegen 
in het district Nickerie, van de helft in de plant. PLAISANCE een derde, gedeelte van Lot no. 
3 en het Lot Land bekend als Lot no. 36 c.a.., gelegen aan de rivier Nickerie 
Paramaribo den 7 junij 1852 

 
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 101, Zaterdag 10-01-1857 
no. 05 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 7den januarij 1857, De EXPLOICTEUR aan A. DESSE, van de plantaadje SARAH c.a., 
gelegen in Coronie, tusschen de plantaadjen Burnside en Leasowes 
Paramaribo den 9 januarij 1857 
De Griffier bij het Geregtshof 
MARTINI VAN GEFFEN 
 
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 101, Donderrdag 10-09-1857 
no. 109 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 8sten september 1857, A. DESSE aan het Gouvernement dezer Kolonie, van den blooten 
grond DIAMOND, gelegen in het district Nickerie 
 
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 112, Donderdag 13-01-1876 
no. 06 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 
Te huur bij inschrijving 
De winkelgebouwen op de plant. SARAH en MARIJ’SHOPE in het district Coronie, 
Inschrijvings-billetten franco te doen toekomen aan Dr. ED. OLDFIELD plant. LEASOWES 
Coronie, alwaar op den 3n. dezer, des voormiddags om 10 ure, de opening zal geschieden 
Paramaribo 8 januarij 1876 
 
SURINAME, Koloniaal Nieuws- en Advertentie-Blad no. 09 Dinsdag 20-11-1877 no. 94 
(N.A.S.) 
ADVERTENTIEN 
Paramaribo den 14 november 1877 
Afziening van het regt van naastig verleend wegens den verkoop van : 
1o. E. DESSE, van het erf, gelegen te Nieuw Rotterdam (district Nickerie) en bekend onder  
      no. 35 
 



5 – de familie Dessé 
 
Op de Nieuwe Oranjetuin te Paramaribo ligt Frederika Rosette Dessé (?-1853) begraven. De 
grafsteen werd verzorgd door Anthony Dessé: "By her devoted and attached frind Anthony 
Detté; "Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return to God 
who gave it". De overlijdensacte vermeldt : “…aan de Saramaccastraat L (onleesbaar) 
overleden is Frederika Rosella Dessé, ongehuwd…van beroep geen…..geboren in deze 
kolonie…dochter van (den opgever onbekend)…" 
Verder is er de grafsteen van Edmund Dessé (1837-1888). De grafsteen vermeldt geen 
bijzonderheden, de overlijdensacte (CBB 1888 folio 734) des te meer: "…in het huis aan 
Gravenstraat L A N 20, is overleden Edmund Dessé, echtgenoot van Mathilde Petronelle 
Landt…van beroep grondeigenaar, geboren in Suriname, gewoond hebbende te Paramaribo, 
zoon van Anthony Dessé en van Frederika Rosette Dessé…" 
 
DESSÉ, ANTHONY 
(hieronder : Ron Felter, internet, nog checken) 
The owner was Anthony Dessé born 23 april 1807 in Guadeloupe. 
He came to Surinam at age 16 on november the 23th 1823. 
His last known place of residence was Barbados. 
Andere bron : 
DESSÉ, Anthony 
Born: abt 1807 
Died: 13 4 1868, Nickerie 
Nog een andere bron : 
“...een rijke creool uit Santo Domingo en eigenaar van 500 slaven. Zijn vermogen werd 
geschat op niet minder dan "zes ton gouds".  http://www.nickerie.nl/nick-sub-slavernij-
siwpersad.htm  
Hoofd-ingeland te Nickerie (intekenlijst op de gouvernementsbladen van de kolonie Suriname 
1816-1855). Dessé kocht 2 exemplaren. Een hoofd-ingeland is vergelijkbaar met een 
raadsheer van Politie. 
 
DESSÉ, Ethelrid (zoon) 
Born: abt 1843 
Died: 18 6 1889, Barbados 
The Times, 30 juli 1889, death announcement : 
On the 18th June, 1889, in the Island of Barbados, West Indies, Ethelrid Dessé, F.R.C.S., 
M.B., M.D., &c, London, also M.D. Utrecht, aged 45 years and nine months (son of the late 
Anthony Desse of Surinam, Dutch Guiana). 
The Argosy, Demarara, july 6th 1889, death announcement 
Died – On 18th June, 1889, at Jessamin Cottage, Upper Bay St., Barbados, (residence of mrs. 
Hanniss), Ethelrid Dessé, F.R.C.S., M.B., M.D., &c, &c, London, also M.D. Utrecht, 
Holland, aged 46 years (Son of the late Anthony Dessé, of Dutch Guiana). 
 
DESSÉ, Eleanora (dochter) 

Married: 27 5 1885, Paramaribo SURINAME, with Severinus Van Lierop 
 
Anthony Dessé (1807 Guadeloupe – 1868 Suriname) 
Relatie met Frederika Rosette Dessé (?-1853 N.O.T.) 
Kinderen : 
Edmund (1837-1888 N.O.T.) geh. Mathilde Petronella Landt 
Ethelrid (1843-1889 Barbados) 
Eleonora (?-?)   geh. Severinus Van Lierop 
 

http://www.nickerie.nl/nick-sub-slavernij-siwpersad.htm
http://www.nickerie.nl/nick-sub-slavernij-siwpersad.htm


Nog niet achterhaald : 
Anthony Dessé Greaves (1848-1936 Barbados) married in 1874 with Ellen Pembroke Spencer 
(1852-1940) from St. Vincent. They lived in Barbados.  
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