
katoenplantage Sarah aan de Coroniaanse kust 
Opperdistrict Nickerie, lot  212 en 213  
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 
 
Auteur: Philip Dikland, 2004 ; aangevuld 2010. 
 

 
Coronie in 1880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chronologie: 
 
1801 – J.H. Dietzel (warrand 1801) 
 
In 1797 – 1802 vonden de grote uitgiftes aan de Saramacca en de zeekust plaats. Lot 212 en 
213 werden in 1801 uitgegeven aan J.H. Dietzel. Dietzel heeft de gronden aangevraagd om 
ermee te kunnen speculeren.. Voor meer gegevens over Dietzel, zie bronnen 5. 
In ieder geval heeft Dietzel de gronden laten uitmeten. Dat gebeurde in 1805, door de 
landmeter (later landdrost van Nickerie) Samuel Ricketts. Deze kapte lijnen in het moerassige 
gebied, en plaatste de grenspalen. 
“….. and to have plac'd three posts on the upper and lower lines …..” 
 
 



 
meetkaart plantage Sarah, 1805 (copie 1825). Landmeter Samuel Ricketts. 
 
1821 – J. Bent (almanak 1821) 
 
In 1821 was de katoenplantage Sarah het eigendom van John Bent. Deze was in 1812 naar 
Suriname gekomen, en was een bekende figuur tijdens het Engelse tussenbestuur (1804 - 
1816). Zie hiervoor o.a. Wolbers. 
Waarschijnlijk was Bent, en niet Dietzel, de werkelijke aanlegger van de plantage. F. Bassano 
was er in 1821 de directeur, en A. Charrurier verzorgde de administratie. Bent was voorts 
eigenaar van de onbebouwde percelen 223 en 224 (Totness), en de plantages Descanzo,  
Pietersburg en Domburg aan de Surinamerivier.  
 



1843 – J. Bent (almanak 1843) 
 
De katoenplantage Sarah (1000 akkers, 242 slaven) was nog steeds het eigendom van John 
Bent.. Directeur op de plantage was W. Whitcombe, en de administratie was in handen van 
C.J. Farwell.  
In 1843 was Bent de bezitter van in totaal 7 plantages. 
 
1854 – erven J. Bent 
 
De administratie werd gevoerd door het zesmanschap Th. Green, W.P. Austin, H.J. Blancke, 
A. Dessé, J.J. Hemith en W.E. Rühmann. Het lijkt erop dat iedere erfgenaam een eigen 
administrateur had benoemd. 
De slavenmacht bestond uit 300 mensen, en voorts werkten er 3 vrije arbeiders op de 
plantage.  
 
1857 – Anthony Dessé 
 
Anthony Dessé kocht de plantage op een veiling. Hij was – veel meer nog dan zijn 
voorganger Bent – 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 slaven). (v. Stipriaan, bronnen 1.4) 
Voor meer gegevens omtrent Dessé, zie de monografie van plantage Leasowes. 
 

 
Het hospitaal op plantage Sarah omstreeks 1860. Tekenaar onbekend. Archief KIT TM H-3357. 
 



 
Het plantagehuis. Gesigneerd DaRosa Dessé . Archief KIT TM 3348-6. Dit huis lijkt overigens 
bijzonder veel op het plantagehuis van Leasowes, dat heeft bestaan tot circa 1950. 

  



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 
F100.200,- en F3000,-  voor de 344 slaven op Leasowes  
De bekende Surinaamse familienamen Doorson en Kolf origineren van de plantage. 
 
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 
 
Sara & Leasowes 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 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 ...” 
 
1909 – 2004 – onbekend 
 
2004 - de monumenten 
 
Noch op Leasowes, noch op Sarah zijn er monumentjes bewaard gebleven. Op Sarah is er nog 
een begraafplaatsje ; ook op Leasowes, naast de polikliniek (geg. Eddy Kolf).  



 
Het moderne sluisje van Sarah. Foto KDV architects, 2007. 
 



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

p.229 gegevens Coronie   
 
1.2 -  Andre Loor  

Verbonden, suriname en DSB, 1865-1990 - uitg. DSB, 1990 
 
1.3 –  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. 212-213 
Alzoo J: H: Dietzel zich aan ons bij requeste heeft geaddresseerd en te kennen gegeeven, dat 
hij geinformeerd zijnde er tusschen de rivieren Copename en Correntijn nog eenige landen 
leggen die door ons aan de ingezeeten ter culture begeeven werden, dat hij eenige slaaven in 
eigendom is bezittende waarmeede indien hij zig met 2 dier perceelen landen zag begunstigd, 
zijn tijdelijk bestaan werkelijk kan bevorderen. 
Weshalven hij verzogte dat hem mag werden geconcedeerd de perceelen land bekend onder 
no. en de nodige warrand daarvan verleend.  
Zo is 't dat wij hebben goedgevonen te vergunnen en concedeeren gelijk wij vergunnen en 
concedeeren aan J: H: Dietzel omme in allodialen eigendom op te neemen en erffelijk mogen 
bezitten de perceelen land geleegen tusschen de rivieren Copename en Correntin op de 
generaale schetskaart daarvan zijnde bekend onder no. 212 & 213 ter groote van 1000 akkers 
met een face van 60 kettingen,  
ende zulx onder de navolgende voorwaarden.  
Fiat insertio de conditien als bij de warrand van J: Kuvel & J: D: Hoeuft pagina 265. 
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 



 
1805 - meetkaart 
By virtue of a warant granted to J: H: Dietzel Esquire by his excellency J: F: Friderici 
governor general of the colony of Surinam and its dependencies dated the 30 of september 
1801 
I the undersign'd sworn landmeasurer declare to have measur'd a certain piece of land lying on 
the seacoast between the rivers Courantyn en Copename being 1000 acres and on the general 
chart known by nos 212 en 213 and to have plac'd three posts on the upper and lower lines 
with a front of sixtij chains divided and bounding agreeable to the annexed figure ABCDEF  
Surinam this 29 of september 1805 
Sam Ricketts 
geregistreerd in het prothocol van geregistreerd kaarten en waranden van Paramaribo, 
Saramacca, Copename en omleggende gronden no. 92 folio 357 ter secretarij van Suriname 
en berusten 
Paramaribo den 6 november 1818 
B: P: Schouten 
 
1825 - meetcertificaat 
Certificaat 
Relatief twee perceelen land gelegen aan de zeekust dezer kolonie tusschen de rivieren 
Coppename en Corantijn bekend op de generale schetskaart onder de no. 212 en 213 
tegenswoordig genaamd de plantage Sarah belendende aan de no. 211 en 214 
1. Van deze perceelen land is warand verleend door den gouverneur Frdiderici aan J: H: 
Dietzel den 30 september 1801 denzelven is te vinden in het waranden boek ter 
gouvernements secretaris aanwezig no. 26 fo. 677 doch door den landsheer niet geapprobeerd 
2. De kaart dezer perceelen land is getekend door den landmeeter Sam: Rickettes den 29 
september 1805 doch niet geapprobeerd en niet op het gouverneur secretarie aanwezig, 
waarom ik van dezelve heb geformeerd twee copie kaart welken alsnu in triplo kan worden 
geapprobeerd 
3. Deze perceelen land zijn groot 1000 akkers, hebben tezamen eene face van 60 kettingen, en 
zijn diep aan de oostlijn 160 ketting 11 voet, en aan de westlijn 165 ketting 44 voeten 
Aldus gedaan en in triplo afgegeven alhier aan Paramaribo den  
de geadmitteerde landmeeter 
Mabe 
geapprobeerd bij resolutie van zijne excellentie den heere generaal majoor gouverneur der 
kolonie Suriname van donderdag den 9 junij 1825 no. 204 de secretaris van het gouvernement 
 
4 – couranten 
 
Geprivilegeerde Surinaamsche Courant, no. 25 Donderdag 25-05-1820 no. 42 (N.A.S) 
HYPOTHEEKEN 
Den 18e mey 1820, AND. CHARURIER qq., aan IK. LEACH qq., Eerste Hypotheek van de 
plant. Sarah, op de Zeekust in de Nickerie  
Paramaribo den 25e mey 1820 
C. F. STEINHARD B. & C. 
 
De Surinaamsche Courant, no.55 Zaterdag 11-04-1829 no.29 (N.A.S) 
ADVERTISSEMENTEN 
HIJPOTHEEK 
Den 9 COLIN CAMPBELL JR. qq. JOHN BENT, eerste Hypotheek ten behoeven WM. 
YOUNG BARONET, van de plantagien Domburg en Descanso, en tweede Hypotheek op de 
plantagie Sarah 
Paramaribo den 10e april 1829 
WENTHOLT secretaris 



 
Koloniale nieuwsblad no. 94, Vrijdag 19-11-1852 no. 93 (N.A.S.) 
De Exploicteur bij het Geregtshof te Suriname, zal over vier weken dag en datum nader te 
bepalen, publiek bij Executie verkoopen : 
De plantaadje SARAH cum.annexis, gelegen in Coronie, aankomende JOHN BENT boedel 
Paramaribo den 17 november 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. 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 
 
5 – over J.H. Dietzel 
 
Johan Heinrich Dietzel is voornamelijk bekend via 4 gronduitgiftes : 
1799 – 1/3 deel van de latere plantage Paradise 
1801 – erf te Columbia, Saramacca 
1801 – de latere plantage Sarah te Coronie 
1814 – houtgrond aan de Tawajarie kreek 
 
Van deze 4 uitgiftes is die van Paradise het interessantste, omdat het enig licht werpt op het 
leven van Dietzel zelf : 
 
Alzoo J: H: Dietzel posthouder aan rio Nickerij zig aan ons bij requeste heeft geaddresseerd  
en te kennen gegeeven. Dat hij suppliant zeedert ruijm drie jaaren door ons geplaatst zijnde 
op voorn. post als posthouder, hij suppliant met behulp van de aldaar wonende en 
posthoudende ndianen zig alle moeite heeft gegeven om - niet alleen tot onderhoud van 
gemelde indianen maar ook van de posthoudende blanken en dienvolgens tot uitwinning van 
anders noodzakelijke kosten voor den lande - aan voorsz: rivier te cultiveeren eenige 
kostgronden voor en ten behoeven van de colonie, in welke hij op 't beste zich reuseeren. Dat 
den suppliant vervolgens met onse kennisse voor zig zelve heeft begonnen en aangelegd een 
grond welke reeds met circa vier ackers kost is beplant en (door) welke te cultiveeren hij zig 
vleid een klein bestaan voor hem kan opleeveren en mogelijk dienst aan den landen 
toebrengen. 
 
Dietzel was dus in 1799 posthouder aan de Nickerie-rivier. De post werd bewoond door een 
aantal indianen en enkele blanken.  
 



Van der Aa 1 schrijft over Dietzel : 
“.... Het Neder-Nickerie-district is vroeger dan Opper-Nickerie in cultuur gebracht. De eerste 
aanplanting bestond in katoen, en de verdienstelijke Gouverneur-Generaal, Jurriaan 
Francois Friderici ondernam in 1797, voor eigene rekening, onder directie van den 
toenmaligen Posthouder Dietzel, de eerste ontginning. De bewerking dezer gronden 
geschiedde door weggeloopene Negers uit de kolonieBerbice , die door de indianen van 
Nickerie opgevangen werden.....” 
Maar van der AA heeft dat ook niet uit de eerste hand. De originele bron van deze bewering is 
niet bekend. 
 
Maar langzamerhand ontstaat er nu wel een beeld van Dietzel. Een arme Duitser, die 
vermoedelijk als soldaat in Suriname is gekomen. Na zijn diensttijd had hij directeur kunnen 
worden van een plantage, maar Dietzel koos het avontuur en werd posthouder in het verre 
Nickerie. Daar was wel wat mee te verdienen, niet in het minst door drank te verkopen aan 
indianen. Of met het vangen en verkopen van weglopers uit Berbice. Hij koos er zijn 
levensgezellin, de vrije indiaanse Europa van Dietzel (zie hieronder). Hij was slim genoeg om 
enkele plantagegronden te verwerven, maar had geen kapitaal om die te ontginnen. Toch heeft 
hij eraan verdiend door ze door te verkopen. En daarmee kwam hij langzamerhand in wat 
betere doen. Hij verhuisde met zijn gezin naar Paramaribo, waar hij al in 1803 woonde en 
lidmaat was van de Lutherse gemeente (zie hieronder). Bij de volkstelling van 1811 staat J.H. 
Dietzel genoteerd bij de blanke bevolking. Hij was eigenaar van 13 slaven. 
 
In december 1815 overleed J.H. Dietzel 2 te Paramaribo, ruim 50 jaar oud. Hij liet een vrij 
aanzienlijke erfenis na, bestaande uit 3 huizen en 12 slaven. De maand daarop, in januari 
1816, overleed de vrije “indiane” Europa van Dietzel. Waarschijnlijk was zij zijn 
levenspartner.  
Het meest overtuigende bewijs daarvoor is de doop in de lutherse kerk van Elisabeth Sophia 
Dietzel in 1803. De moeder was de vrije indianin genaamd Europa, de vader wordt niet 
genoemd. Maar J.H. Dietzel was in de kerk aanwezig, want hij was die dag doopgetuige voor 
een ander kind. In 1806 hield Europa in dezelfde kerk haar dochtertje Johanna Catharina 
Dietzel ten doop ; zij zou reeds na 3 weken overlijden. 
In 1821 overleed de vrije heer J.H. Dietzel, en in 1823 werd de vrije Johan Christiaan Dietsel 
begraven. Mogelijk zijn deze twee ook kinderen van Europa. 
 
Kappler 3 geeft de volgende beschrijving. 
Een oude mulat van het eiland Granada is hier als posthouder aangesteld. Hij had uit 
verwaandheid eene bijzondere uniform aangenomen, daar hij de versleten kleedingstukken 
van officiere kocht. Wanneer hij den post of de naburige plantagiën bezocht, trok hij die altijd 
aan.Thans was hij niet tehuis....... 
Volgens sommigen 4 was dit een beschrijving van Dietzel ; maar dat kan niet waar zijn. 
Dietzel was ongetwijfeld een Duitser, en zeker geen mulat uit Grenada. Ook het jaartal (circa 
1840) klopt niet.  
 
 

                                                      
1   A.J. van der AA, aardrijkskundig woordenboek van Nederland, 1846. achtste deel, p. 95. 
2   J.F. Sang-Ajang – database overledenen 1800-1828, manuscript, 2005. 
3   Kappler, August – zes jaren in Suriname, 1854, p.  
4  De fout begint bij Heckers in zijn geschrift Het district Nickerie uit 1923. En daarna wordt ze 

klakkeloos door vele schrijvers overgenomen, en komt tenslotte op het internet terecht, o.a. 
www.suriname.nu ; en R. Chander in www.nickerie.net  En zo verspreidt deze onzin zich maar 
voort, zelfs tot in het districtsplan 2008.  

http://www.suriname.nu/
http://www.nickerie.net/
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