de suikerplantage Alliance aan de Matapica kreek.
aan de uitvloeiing van de Matapicakreek in de Commewijne.
auteur: Philip Dikland, 2003, aangevuld 2004, 2010, 2011.

Alliance in 2004. Boven de Commewijnerivier. Foto KDV architects.

De plantage Alliance is ontstaan door samenvoeging van de plantages Sporksgift en
Lodewijksburg, later gevolgd door nog 7 andere plantages. In de volgende hoofdstukken
wordt eerst de ontstaansgeschiedenis van Sporksgift en Lodewijksburg verteld, daarna de
samenvoeging tot en verdere geschiedenis van Alliance.

1 - de plantage Sporksgift
volksnaam : "Makniri" = Mac Neil
locatie: op de hoek van de Commewijnerivier en de Matapicakreek

De plantages Sporksgift en Lodewijksburg, waaruit Alliance is ontstaan. Detail van de kaart van
Moseberg uit 1801.

chronologie :
1752 - stichting plantage
De warrand voor de plantage werd op 20 october 1752 verstrekt door gouverneur von
Sporche aan John Macneill. Het was een van de eerste beheersdaden van de nieuwe
gouverneur, en als dank noemde Macneill zijn plantage "Sporksgift".
"..... vergunnen en permitteren aan John Mac Neill om erffelijk te mogen besitten 500 akkers
land gelegen in de rivier van Commewijne aan de linkerhand in't opvaeren, aan de boven
hoek van de Metapika kreek tusschen de plantages de Jonge Bijekorf en die van Charles
Godeffroij .........."
John Macneill bezat geen andere plantages. Hij komt nauwelijks voor in de registers van de
gereformeerde kerk, feitelijk is er bijna niets over hem bekend. Hij was kapitein in het leger
onder generaal-majoor Von Sporche.
Maar via een aantal inventarissen is de opbouw van de plantage goed te volgen. De eerste
dateert uit 1753. De plantage had nog geen naam, maar werd aangeduid als “nieuwe grond”.
1770 - Joh. Macneil (kaart Lavaux 1770)
Stedman verhaalt in zijn boek over de plantage Sporksgift, die hij in 1775 bezocht:

“… was ik den vyfden dag in staat, om den Capitain MACNEYL te vergezellen, die, om my
van lucht te doen veranderen, my naar zyne fraaije Koffy-Plantagie, genaamt Sporkesgift,
gelegen by de Matapaca-Kreek, geleide….
Wy vertrokken van Paramaribo naar Sporkesgift in een boot, die door agt der beste Negers
van de plaats van den heer MACNEYL wierd voortgeroeit: want, gelyk ik reeds gezegd heb,
men reist in deeze Volkplanting niet dan te water….
By onze aankomst op Sporkesgift, had ik het genoegen om aanschouwer te zyn van eene daad
van rechtvaardigheid, die my een levendig genoegen deed gevoelen. De heer MACNEYL
dankte zynen Opzigter af, en gaf hem te kennen, dat hy op 't oogenblik zyne Plantagie ruimen
moest. Hy gaf hem, om zig naar Paramaribo te begeven, of naar zoodanige andere plaats, als
hy zoude gelieven te verkiezen, een vaartuig genaamt Ponkee, waarvan het gemeene volk zig
bedient. Het bevel wierd onverwyld uitgevoerd. De wreedheid van deezen man, en zyne
mishandelingen omtrent de Negers, hadden 'er drie of vier doen sterven, en bragten hem
eindelyk in ongenade. Zyn vertrek was een feestdag voor de slaven; zy vierden denzelven met
gezang, handgeklap, en dansen in 't groen voor het huis van hunnen meester….”

Uitgiftekaart van Sporksgift, getekend in 1752 door landmeter Gardin. Archief DdD, kaartenmap
Matapica.

1793 - wed. Makniel (almanak 1793)
De plantage produceerde koffie en katoen. De directeur was Dasdorff, de administratie was
in handen van de heren Wolff & Friderici.
1821 - A: Cameron (almanak 1821)

De koffieplantage was 500 akkers groot. Cameron administreerde de plantage zelf. De
directeur was J. Riley. Enkele jaren later zou de naastliggende plantage Lodewijksburg
worden opgekocht, en de twee plantages samengevoegd tot de suikeronderneming Alliance.

2 - de plantage Lodewijksburg
volksnaam "Lemmersie" = Lemmers
locatie: Matapicakreek rechts in het opvaren, na Sporksgift
chronologie :
ca. 1744 - aanleg plantage
De grond van de plantage werd uitgegeven aan Charles Godeffroij, tevens eigenaar van
plantage Alkmaar. Voor biografische gegevens van Godeffroy zie bij Alkmaar.

Lodewijksburg in 1749 ("Charles Godeffroi"). Sporksgift was nog onbegeven. kaart van de
landmeter Pierre Gardin.
Maar de plantage ontleent haar naam aan de tweede eigenaar. Dit was Lodewijk
Kuhlenkamp, die was gehuwd met Anna Hedwig Meijer. Veel is niet over hen bekend.
Lodewijk Kulenkamp is v óór 1747 overleden. Anna Hedwig Meyer heeft hem vele jaren
overleefd. Zij stierf in 1772, blijkens een aantekening in het register der gereformeerde kerk:
"..... 1772-februari 3 Debet Boedel Anna Hedewig Meijer weede: Lodewijk Kulenkamp - A
kerkegerechtigheid voort begraven van haar selfs in de Lutherse kerk f 50,- ....."
Het echtpaar had een zoon Jan Gerard 1, en een dochter Dorothea. Mogelijk waren er nog
andere kinderen.
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Testament van Jan Gerard Kulenkamp uit 1747. Hij woont te Utrecht en is een zoon van Anna
Hedewig Meyer, woonachtig in Suriname, en weduwe van Lodewijk Kulenkamp. Zij is de universele
erfgename, en bij haar overlijden “haar wettig kind of kinderen”. (Utrechts archief, akte U169a12 –
16, notaris W. Van Vloten). Uit het testament blijkt tevens dat zijn vader Lodewijk K. Een broer
was van de bekende Amsterdamse predikant Gerard Kulenkamp.

Uitgiftekaart van Lodewijksburg uit 1747, getekend door landmeter Gardin. Archief DdD, kaartenmap
Matapica.

1793 - wed. N. Lemmers geb. Kuhlenkamp (almanak 1793)
Dorothea Kulenkamp (1720-ca. 1801) ging op 20 october 1758 in ondertrouw met de
weduwnaar Nicolaas Lemmers. Haar naam is op het betreffende document bijna niet
leesbaar, helemaal zeker is 't dus niet. Echter, Oudschans-Dentz (plantagenamen, p. 152)
geeft dezelfde informatie:
"..... 1758 op heeden den 20 october zijn ten overstaan van de Edele Achtb: heeren J:
Godlieb Felbinger en D: F: Dandiran raeden den Ed: Hove van politie en Crimineele
Justitie der colonie Suriname door mij ondergeschreevene secretaris der voorsz colonie na
behoorlijke afvraaginge tot den huwelijken staat in en aangeteeckent,
de Edele Achtbare Heer Nicolaas Lemmers Raed in de Edel Achtbare hove van Politie &
Crimineele justitie deeser colonie & & wed: geboortig van Parambo:, oud 47 jaren, van
gerformeerde religie geadsisteerd met den Heer ......kamp & mevrouw van Enkhuisen,
en mejuffrouw Dorothea K..........geboortig van Holstein van de gereformeerde religie
geadsisteerd met .......& den Edele Agtbare Heer Jean Fontane Raed in den Edele Hove van
Civile Justitie deser Colonie......"
Ongetwijfeld is Dorothea Kuhlenkamp een dochter van Lodewijk Kulenkamp en Anna
Hedwig Meijer.

Oudschans-Dentz (FOD, herkomst plantagenamen, WIG XXVI, p. 152) vermeldt, dat uit het
huwelijk een zoon werd geboren. Deze zoon (Lodewijk 2) verenigde beide namen van de
ouders, en was raadsheer van civiele justitie.
Het huwelijk heeft niet lang mogen duren, Nicolaas overleed reeds in 1760 :
".....1760-september 16
Debet Boedel Nicolaas Lemmers - A kerkegeregtigheid voort
begraven van hem selfs f 50,- (boete voort begraven in de oranje thuijn f 600,-) ....."
Dorothea was geen erfgename van het plantagebezit van haar man. Dat is best mogelijk, want
waarschijnlijk was het huwelijk buiten gemeenschap van goederen gesloten. Maar het is een
raadsel dat haar zoontje geen erfgenaam werd. Want Nicolaas’ plantages werden geerfd door
de 4 dochters uit zijn eerste huwelijk, en zijn zoon uit het tweede huwelijk wordt nergens
genoemd. 3.
Desondanks was Dorothea eigenaresse van 3 koffieplantages, te weten:
Lodewijksburg, geerfd van haar eigen familie,
Kuhlenkampsspruit ("Lemersi") aan de Matapica,
en Wedersorg aan de Commewijne, alle drie 500 akkers groot.
Voor zover bekend is Dorothea nooit hertrouwd. In 1773 staat "de weduwe Lemmers geboren
Kulenkamp" genoteerd als passagier van het schip "Willem Christiaan" onder schipper Jan
Dregshuysen naar Amsterdam. Zij reisde met haar zoon, haar neger Fido en haar mulattin
Petronella. Vermoedelijk was het een definitief afscheid van Suriname, want zij wordt daarna
in de kerkarchieven tot 1789 niet meer genoemd.
Omstreeks 1800 is zij overleden. Waarschijnlijk in Haarlem, want in die plaats werden de
volmachten opgesteld voor de boedelbeheerders. In 1801 werd haar huis in de Kromme
Elleboogstraat geveild. Daar was geen nut meer voor, de erfgenamen woonden immers niet
meer in Suriname. Maar de rijke plantages werden niet verkocht, en bleven tot 1835 in het
bezit van de familie.
Voorts zijn er in de periode 1760 - 1770 diverse scheepsreizen bekend van Andries Coenraad
Kulenkamp (3x) en Johan Christiaan Kulenkamp (2x). Mogelijk waren zij broers van
Dorothea.
1821 - erven Kuhlenkamp-Lemmers (almanak 1821)
E. Buman was de directeur. De administratie was in handen van J. H. Mencke, S. M. Klein,
en J. Bruyning.
In 1830 bezocht Teenstra de plantage om gegevens te verzamelen voor zijn boek "de
landbouw in de kolonie Suriname". Hij noteerde dat Lodewijksburg een suikerplantage was
met 77 slaven en een stoommachine. Feitelijk bestond Lodewijksburg niet meer, men was
bezig de plantages Sporksgift en Lodewijksburg te transformeren tot de grote
suikeronderneming Alliance.
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3

Lodewijk Kulenkamp-Lemmers (1761-?) geh. met Susanna Maria Nering Bögel ; dochter Anna
Maria Kulenkamp-Lemmers (1786-?).
http://88.159.165.240/wwwpondes/hoofdscherm.php?nm=Lemmer
Zie voor deze vererving de monografie van plantage Ephrata. Mogelijk komt dit omdat Lodewijk
nog niet was geboren op het moment dat Nicolaas Lemmers overleed.

3 - de plantage Alliance
chronologie :
1820 - 1860 - ontstaan van de suikeronderneming Alliance
Omtrent de eigenaar A. Cameron is er wat 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
Invernesshire in Schotland, en eigenaar was van o.a. plantage Alliance, terwijl in het westen
Alexander Cameron (?-1821) actief was , eigenaar van 4 plantages Burnside, Leasowes,
Clyde, en Oxford.
De plantage Alliance is – zoals hierboven reeds vermeld - een geesteskind van de schot Adam
Cameron (ca. 1778–1841). Hij was geboren te Invernesshire in Schotland. Gestationeerd als
douaneambtenaar in Brits-Guyana, kwam hij met zijn twee zoons Alan en Nicolas Herbert
(maar zonder hun moeder, de kleurlinge Eleanor Herbert) tijdens het Engelse tussenbestuur
naar Suriname. In Suriname huwde hij met Anne Esther Petronella van Halm. Cameron
maakte omstreeks 1810 fortuin in de katoen. Hij behoorde tot de groep energieke Engelsen,
die de nieuwe gronden in Saramacca, Coronie en Nickerie in cultuur brachten. Vanaf 1818
was Cameron lid van de beide hoven. (geg. Iwan de Vries)
Cameron was voorts was hij de eigenaar van Sophia's lust en De Lemmert aan de Motkreek,
Waterloo aan de Warapper kreek, Bekenhorst aan de Commewijne, en Nooit Volmaakt aan
de Surinamerivier.
Cameron was een vooruitstrevend man. Op zijn koffieplantage Sporksgift draaide in 1828
reeds een stoomgedreven pelmolen (v. Stipriaan, p. 157). Met name de Engelse planters
innoveerden voortdurend in hun bedrijven. Stoomkracht was al vrij gebruikelijk,
stoommachines werden al in de krant geadverteerd:
"...surinaamsche courant, 22-06-1821
De ondergeteekende zoude kunnen verkoopen, een nieuwe stoom-machine of Zuikermolen
van 8 paarden kragt, met een ketel van 10 paarden kragt, van BOLTON en WATTS te
Liverpool. Voor verdere informatie, adres ten zijne kantore.
RICHARD O FERRALL jun. ....."
In 1823 en 1829 verwierf Cameron de buurplantages Sporksgift en Lodewijksburg aan de
Matapicakreek. Beide ondernemingen waren kleine koffieplantages, waarvan de gronden
langzamerhand uitgeput raakten. Om de bedrijven te revitaliseren, besloot Cameron ze om te
zetten op suiker, en de verwerking met moderne stoommachines te doen geschieden.
Cameron zag scherp in dat de nieuwe stoomtechnologie slechts toepasbaar is in grote
bedrijven, en dat derhalve schaalvergroting noodzakelijk was. Hij besloot de beide plantages
samen te voegen tot 1 grote suikeronderneming met de toepasselijke naam "Alliance". Op de
plantages tezamen werkten toen 212 slaven.
In 1829 verkreeg hij een crediet van F 160.000,- bij de PWI - bank voor de suikerconversie.
In 1829 was al 64 hectare met riet beplant, en was de stoommachine geïnstalleerd.
Cameron overleed in het jaar 1841. Zijn grafsteen in de Nieuwe Oranje Tuin leest:

".... An old and highly respected Planter and one of the members of the Hon:ble Court of
Civil and Criminal Justice of this Colony…This record is placed by his affectionate and
sorrowing widow…"

Mirandastraat 10, het huis van Adam Cameron te Paramaribo. Hij is er in 1841 overleden.

Cameron's overlijden zal wel de oorzaak zijn geweest dat met Alliance een en ander niet
volgens plan verliep. In 1850 had de samenvoeging nog steeds niet plaatsgevonden en was
het rietareaal niet uitgebreid. Bovendien was de productiviteit laag. In 1859 werd de plantage
openbaar verkocht. Onder de nieuwe eigenaar Hugh Wright ging het beter ; in 1860 werd de
fusie een feit, en in een later stadium werd het areaal uitgebreid met nog 7 plantages. (v.
Stipriaan, p. 248 e.v.).
1859 – 1879 - Hugh Wright
In 1859 werd Bentshope aangekocht door de Engelsman Hugh Whright (1809-1877). In
Engeland, waar de slavernij reeds in 1843 was afgeschaft, werden de handelingen van de BritsSurinaamse slavenhouders nauwlettend in de gaten gehouden, en gerapporteerd aan het Engelse
parlement. De Engelse consul Munro berichtte over Wright als volgt 4 :
Surinam, October 10, 1859
My Lord,
………. Mr. Hugh Wright 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 Accanoribo, a coffee and
plantation estate in the Commowyne river, with about 250 slaves attached. About the month of
March, 1843, Mr. Hugh McLeod died, leaving Mr. Hugh Wright, with others of his family, heirs
4

Parlimentary Accounts and papers – slave trade – vol. 32 session 24 january – 28 august 1860. P. 90,
Letter no. 96 of Consul Munro to Lord J. Russel. Harvard University Library ; Google Books.

to his property. Afterwards, at different periods, Mr. Wright bought several other estates, with
slaves attached. In 1854 he purchased the cotton estate Leydenshoop, with a gang of 140 slaves
attached, but the negroes refusing to have him for a master, he got permission from the Court to
dispose of them seperately and in families. The estates of Mrs. Adam Cameron he purchased at
execution sale, on the 25th of March this year, with p.m. 392 slaves attached ; which makes him
owner of upwards of 1,700 slaves. I believe he has gone on purchasing under the idea that he,
being a burgher of Surinam, is therefore not amenable to British law, as also on the plea that he
is not purchasing slaves, but merely the properties on which they are attached ; and no doubt
would, in the event of prosecusion being entered against him, have recourse to naturalization as
a Dutch subject ………
Als we Wright’s aankopen op een rijtje zetten, dan ontstaat een beeld van enorme activiteit.
Waar haalde hij het kapitaal vandaan ?
1848
1853
1853
1854
1858
1859
1859
1859
Na 1863
Na 1863

Goede Vrede
Badenstein & Kl. Lunenburg
Hooyland
Leydenshoop
Somersorg / Driesveld
Alliance
Bleyendal / Hanover
Bentshope
Alkmaar
Schoonoord

onb.
353 slaven
onb. (ca. 600)
140 slaven
onb.
392 slaven
130 slaven
156 slaven

onb.
Fl. 57.600,onb.
onb.
onb.
onb.
onb.
Fl. 30.000,-

Wright was niet vies van een dollar als hij er een kon verdienen. In 1861, tijdens de amerikaanse
burgeroorlog, voer het zuidelijke stoomschip Sumter de haven van Paramaribo binnen, op zoek
naar kolen. Die had Wright natuurlijk wel, voor de stoommachines op z’n plantages. Officieel
mocht hij echter niets leveren, want Nederland stelde zich neutraal op. Daarom smokkelde hij
de kolen naar het schip. De noordelijke amerikaanse gezant reageerde furieus 5 :
Paramaribo, August 20, 1861
To Hugh Wright esq.
My dear Sir, I have been informed that you are indirectly aiding and helping the piratical
steamer Sumter with coals (a contraband of war). For God’s sake don’t do it, as I shall be
obliged to protest against you in the name of the United States to the Governor of this colony.
Truly yours, Henri Sawyer, United States consul.
1863 – emancipatie (emancipatieregisters)
Hugh Wright ontving voor 1741 stuks slaven meer dan Fl. 500.000,- aan compensatiegeld, als
volgt :
Hooyland
637 slaven
Fl. 187.500,Alliance
502 slaven
Fl. 150.600,Hanover
246 slaven
Fl. 66.000,Badenstein
356 slaven
Fl. 105.000,(De overige plantages die hij had aangekocht, waren in 1863 niet meer in gebruik)
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Executive Documents printed by order of the House of Representatives, 1861-1862, 12 volumes. p.
197 ; Google Books

De bekende Surinaamse familienamen Burleson, Kotzebue, Spalding en Playfair stammen van
Alliance.
Na 1863 verwierf Wright nog de plantages Alkmaar en Schoonoord. Hij overleed in 1877 te
Paramaribo :
"..in het huis aan de Waterkant L C N 3 overleden is…Hugh Wright, echtgenoot van Francis
MacLeod, oud 68 jaren, van beroep planter, geboren te Manchester in Engeland…zoon van
John Wright en (den opgever onbekend).." (CBB 1877-775)
Hij werd begraven in de Nieuwe Oranjetuin te Paramaribo. Daar liggen ook twee babietjes
Adam Hugh Wright (1854-55) en James Wright (1861-62). Mogelijk zijn zij zoontjes van Hugh
Wright.
1873 - 1953 - contractarbeid
Tussen 1873 en 1929 groeide Alliance uit tot een zeer groot bedrijf, en wierf in totaal 2016
brits-indische, en 2136 javaanse contractanten. De gezagvoerders in die jaren waren:
1873 – 1894
A. G. Knott ; in de beginjaren samen met A: Buchhan ; Knott was
ook gezagvoerder in 1907
1898 – 1900
J: F: Green
1904 – 1927
A: Shields
1908 R: G: Vervuurt, namens het koloniaal gouvernement
1924 Arentz
1928 - 1929
R: G: Vervuurt, namens het koloniaal gouvernement
1936(?) – 1956(?)
G. N. Gummels, directeur
De komst van de immigranten ging gepaard met strubbelingen over (te) lage lonen en slechte
werkomstandigheden. Het was onvermijdelijk: het doel van de plantageonderneming, zeker
in de 19e eeuw, was het maximaliseren van de winst, en een middel daartoe was het
minimaliseren van de lonen bij een zo hoog mogelijke arbeidsbelasting. Reeds in 1878 was er
een staking tegen die zware werkomstandigheden. De leiding van de plantage werd gesteund
door het gouvernement, en trad repressief op: 58 arbeiders werden gearresteerd, waarvan 10
werden veroordeeld. De werkomstandigheden bleven ongewijzigd.
In juni 1902 – nadat de nieuwe directeur van Alliance een loonsverlaging had doorgevoerd leidde de brits-indische arbeider Jumpa Raigaroo een werkstaking voor betere lonen en
behandeling. Het draaide opnieuw uit op een grote confrontatie met het gouvernement. Maar
nu kregen de arbeiders hun gelijk: de lonen werden weer verhoogd en de directeur vervangen.
Ook nu was de prijs hoog: 17 arbeiders werden veroordeeld tot 6 maanden dwangarbeid.
3 weken later volgde de grote opstand op Marienburg, met 18 doden (waaronder de directeur)
en 39 gewonden.
1908 – erven Th. Shields (almanak 1908)
De plantage had een oppervlakte van 1860 hectares en produceerde suiker (1668 ton) en rum
(86000 liter). 350 hectares waren onder cultuur. Op de plantage werkten 828 arbeiders,
waaronder 673 immigranten. A. Shields was de gezagvoerder. 2 leden van de familie Shields
zijn begraven op een kleine grafplaats voor het huidige plantagehuis: Margaret Shields (overl.
1908) en het kindje John Shields (overl. 1930), zoontje van John Shields en Ruth Macniven.
De suikerneming Alliance heeft vanaf 1860 tot 1953 een voortdurend proces ondergaan van
schaalvergroting en innovatie. Dat de onderneming daarbij succesvol was, blijkt wel uit het
feit, dat zij heeft kunnen voortbestaan tot 1953, en daarmee de op één na laatste
suikeronderneming van Suriname was. (Marienburg was de laatste).

De details van de bedrijfsvoering zijn niet precies bekend. Net als bij de andere
suikerbedrijven is er op een gegeven moment overgeschakeld op de suikerverwerking
middels de vacuumpan-methode, en is er verder voortdurend gemoderniseerd.
In 1940 schreef DSB-directeur A: van Traa het volgende :
".....de afschaffing van de slavernij in 1863 deed het aantal suikerplantages sterk afnemen,
als gevolg van het tekort aan arbeidskrachten, en aan het begin van deze eeuw waren er nog
slechts een zevental plantages in bedrijf, waarvan er spoedig een tweetal afvielen. Het vijftal
fabrieken dat overbleef is in stand gebleven tot aan de crisis die in 1929 begon, en thans zijn
er nog slechts twee over, n.l. Marienburg, en Alliance, een aan Engelsche eigenaren
toebehoorende familievennootschap ....." (A: van Traa, Suriname 1900-1940, p. 54)
Ruth Shields-Macniven leefde in de dertiger en veertiger jaren op Alliance. Zij maakte later
enige schetsen van het plantageleven : “Vignettes of plantation life”. Een serie idyllische
tafereeltjes. Hieruit :
“… during much of my time at Plantation Alliance our sugar was shipped with the
norwegian bauxite freighters: the Dalvangen, Vestvangen, Sorvangen, Lindvangen, etc.
which, being about three thousand tons, were too big for the Matapica Kreek. Actually, they
reversed in the Commewijne and backed up to our stelling, since the kreek was not wide
enough for them to turn there… The Captains and their passengers were always welcome
guests. The latter were fascinated with this stop at a working plantation, by the glimpses of
tropical life afforded them, by the local drinks and dishes we served, the garden of exotic
flowers and trees, the vista of the cane fields streching away to the distant bush ….”

De kampong van Alliance circa 1890. Fotograaf onbekend, archief KIT TM 6000 09 80

Fabriekscomplex in 1890. Collectie Fraters v. Tilburg no. 407551.

De KIT database dateert deze foto van het plantagehuis in 1935 ; maar dat kan niet waar zijn; het
moet de alleroudste afbeelding van het huis zijn, omstreeks 1890, want het is de enige met een dak van
baksteenleien. Archief KIT TM 60000981.

Het plantagehuis tussen 1904-1928. Foto Augusta Curiel, Archief KIT TM 6000 6292

1953 - liquidatie der S.O. Alliance ; overdracht van gronden aan het gouvernement
Op 12 november 1953 werd de Suiker Onderneming Alliance verkocht aan de Staat. Hierbij
werden de volgende gronden overgedragen :
Lodewijksburg
500 akkers
Sporksgift
500 akkers
Alderat
340 akkers
2 delen van de jonge bijenkorf 918 akkers
Vlaardingen
500 akkers
Catharinnenburg
212 akkers
Nw: Acconoribo
1000 akkers
Zonnebloem
1000 akkers
1 deel van Constantia
779 akkers
In totaal

5749 akkers ofwel 2466 ha:

Het schijnt de bedoeling van de overheid te zijn geweest, om de plantage te verkavelen in
kleinlandbouwgronden voor de voormalige werknemers van de suikeronderneming. Om de
een of andere reden is dit niet gebeurd.

Het plantagehuis in 1962. Foto C. Temminck-Groll.

Het plantagehuis omstreeks 1970 of later. Archief plantage Alliance.

In plaats daarvan werd bij staatsbesluit van 29 januari 1973, het Staatsbedrijf Alliance
ingesteld als onderdeel van de "landsbedrijven verordening" (G:B: 1971 no. 181), met o.a.
als doel "het op commercieele basis aanplanten van citrus en andere gewassen". Hierbij
beslisten de ministers van LVV en Financieen in personele en financieele aangelegenheden. voorwaar, een onwerkbare situatie.
In 1973 weden de gronden door de Staat ter beschikking gesteld van het pas opgerichte
Landsbedrijf Alliance, dat deze gronden echter nooit formeel in eigendom heeft ontvangen.
Het is niet bekend, wanneer de suikerfabriek is gesloopt. Temminck-Groll maakt in zijn boek
uit 1973 geen melding van het emplacement, dus toen was het er al niet meer.
1989 - beschrijving plantage (R: A: van Romondt, Alliance, identificatie van een
ontwikkelingsplan)
De plantage was 2466 ha. groot, waarvan 600 ha. ingepolderd en 264 ha. ingeplant. Er werd
1170 ton citrus en 58 ton bananen afgeoogst. Uitgaande van een productiviteit van minimaal
10 ton per hectare, concludeerde van Romondt dat de productiviteit van de plantage ver
beneden peil was. Dit was te wijten aan de ouderdom der bomen, merendeels ouder dan 25
jaar. De aanplant moest allang verjongd zijn.
In 1988 waren er 95 mensen in dienst, waarvan 13 op contractbasis. Op de kampong
woonden in totaal 303 mensen. Aan het personeel waren kostgronden toegewezen.
In de jaren 1985 t/m 1988 leed het bedrijf een totaal verlies van ongeveer SF 1.200.000,- ,
welk verlies werd afgedekt door overheidsubsidie.
2001 - landsbedrijf Alliance
Het landsbesrijf Alliance verbouwt citrus en bananen. Er zijn in totaal 46 werknemers, maar
er wordt niet erg veel geproduceerd. De plantage ziet er redelijk verzorgd uit, al is er veel
achterstallig omderhoud aan de gebouwen.
Ondanks het slechte functioneren van het bedrijf, mag de regionale functie ervan niet worden
onderschat. Op Alliance is de enige school in de omgeving, de electriciteitscentrale, en omdat
Alliance bestaat, is er nog een veerdienst naar het gebied. Alliance is zonder meer van groot
belang voor de rechteroever van de Commewijne.
De kern van het bedrijf is gelegen op de voormaliger plantage Sporksgift aan de Matapica.
Het bedrijfsemplacement van de voormalige suikerplantage is reeds lang gesloopt. Wat
resteert is een mooi en vriendelijk aangelegd dorpje, dat zeer de moeite van een bezoek waard
is. De aanwezige infrastructuur en de strategische ligging op de grens van de Matapica,
Commewijne, en Cottica, maken het mogelijk om zonder veel investeringen aan toerisme te
gaan doen. Deze additionele inkomensbron is op dit moment nog niet ontwikkeld.
Er zijn in totaal 4 sluizen, 1 aan de Matapica-kreek (de z.g. Gummels-sluis), 2 aan de
Commewijne, en 1 aan de Cabbeskreek achter op de plantage.
Het z.g. plantagehuis is sterk verwaarloosd. Het is onstaan uit een bescheiden eenlaagse
woning op lage neuten, die later op hoge neuten is geplaatst, waarop nog een verdieping is
gezet, en voorts verder is uitgebouwd. De kern van het huis wordt gevormd door twee grote
ruimten, die rondom zijn betimmerd met panelen in franse 18e-eeuwse stijl. Deze
betimmering geeft aan het ruw geconstrueerde gebouw iets speciaals. Het lijkt erop, dat de
panelen replica's zijn naar 18e eeuwse voorbeelden, want er is niets in het huis dat verder
wijst op een hogere ouderdom dan 1850.

De oorspronkelijke lage neuten en de stoepen zijn gemetseld met een handvormsteen 4,5 x 19
x 20. De verhoogde neuten zijn van een eigenaardige grote steen, mogelijk dezelfde steen als
de trap van het hospitaal.
Achter het huis is een kapotte gietijzeren waterbak. Er is geen bakstenen waterreservoir.
Voor het huis een fraaie entreelaan met een 18e-eeuws tuinbeeld.
Naast het plantagehuis waren er tot mei 2011 twee aardige logeergebouwen, die echter in die
maand volkomen onnodig werden gesloopt. De arbeiderskampong ziet er verzorgd uit. Er is
nog een getoogde bakstenen trap van het vroegere hospitaal.
Van de voormalige suikerfabriek resteren de funderingen en één oude kapotte stoomketel.

Overzicht van de plantage. Bij de pijl is het plantagehuis. Foto KDV architects, 2004.

Het plantagehuis van Alliance in het jaar 2004. Foto Stephen Fokké.

linkerzijgevel van de plantagewoning. Foto Stephen Fokké, 2004

rechterzijgevel van de plantagewoning. Foto Stephen Fokké, 2004

De paneelbetimmering van de hoofdetage. Foto KDV architects, 2004.

interieur van de 2e verdieping. Foto KDV architects, 2004

De kampong. Foto KDV architects, 2004.

logeergebouwtje. Foto KDV architects, 2001. Gesloopt in 2011.

De twee logeergebouwtjes in 2010, vlak voor de sloop.

Restant van het vroegere plantage-hospitaal. Foto KDV architects, 2001.

Stoomketel van de grote suikerfabriek. Foto KDV architects, 2001.

Fundering van de suikerfabriek. Foto KDV architects, 2010.

Machine naambordje. Collectie Bas Spek, museum Reynsdorp.

65 hectare citrusgronden. Foto KDV architects, 2004.

Eén van de plantage sluizen. Foto KDV architects, 2001.
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inventarisaties in het Nationaal Archief, Den Haag :

De plantage Sporksgift :
1753 - ARA NOT inv. no. 194 p. 378
Locatie :

In de Matapica creeq tusschen de plantagie De Nieuwe beykorf en die van de
Heer Charles Godefroy aankoomende de WelEdele Heer John Mackneel

Inhoud:

Inventaris en Prisatie van de Nieuwe grond geleegen in de Matapica creeq
tusschen de plantagie De Nieuwe beykorf en die van de Heer Charles
Godefroy
Gedaan maaken ten versoeke en volgens opgaeve van gem. Heer John
Mackneel
Geinventarisseerd en geprisseert door de Edele Heeren Isaacq Stolkert en
Pierre Ferrand, als door de Edele Hove aengestelde be-edigde Priseurs
En door mij Daniel Maure Provisioneel Gesw. Clercq ter Secretary van
Suriname rivieren en districten van dien, alles in geschrifte gesteld als volgt :
Eerstelijk
De generaale gront groot vijff hondert ackers, volgens kaert en warrand,
gepriseerd
F 8000,Een woonhuijs lang 36 en breet 18 voeten, ronde posten in de grond, meeste
dedeelte met Engelsche planken omslaegen en pien gedekt, met een losse
solder van engelsche planken
F
400,Een gemak huijsje met planke omslaegen en pien gedekt
F 50,Een stuk gevalle bos groot 10 ackers, voor een gedeelte bepoldert, en daarin
weynigh tayer, bannannes, en koorn beplant, voor de rest de neegers beesig
om te planten
F 300,Een Sleijpsteen met zijn spil en kruk
F 18,Een Tentboot met 6 riemen, nieuwt
F 1000,Volgen de Slaeven

Mans
No. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wijven
No. 1
2
3

Quakoe officier
Quamina delver
Quassie idem
Neero idem
Fortuijn idem
Albert idem
Jan
Jan Pleissier
Sambo
Jasmijn kok

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

650,675,625,550,600,600,600,600,675,675,-

Belona
Adjuba
Affiba

F 525,F 575,F 600,-----------F 17793,-

Bedraegende deese geheele Prisatie eene somma van seeventien duysend
seeven hondert drie en negentigh gulden Surinaams (?) geld.
De slaaven wel versien van hunne daegelijxe gereedschappen
Aldus gedaan geinventarisseerd en geprisseerd zoo en in dier voegen als in ’t
hoofd deeses uytgedruckt staat, verclaert den Heer opgeever alles in gemoede
te hebben op- en aangegeeven,
Wijders verclaere de Heeren priseurs in ’t priseeren deeses in gemoede en na
hun beste kennisse te hebben gewaardeert ; wijders werde deselve Heeren
Priseurs voor hun in deese gehad hebbende moeyte vriendelijk bedankt,
Dat aldus passeerde alhier op den ieuwe Grond, deesen 16 July 1753,
John MackNeill
Eygenar en opgever
Priseurs
Iias Stolkert
P. Ferrand, als gew. Priseur
Quod Attestor,
D. Maure
Prov. Gesw. Clercq
eigenaar:
priseurs

John Mackneel
Isaacq Stolkert en Pierre Ferrand, aangesteld door de edele Hove

1753 - GAA NOT 12678 f. 56
Datum :
1753-10-21
Notaris :
I. Pool
Gegevens :
Verklaring over het nazien der papieren van John Mackneel, als eigenaar van
nieuwe grond in Suriname. Dit ter verkrijging van crediet van de negotiatie
ten behoeve van planters in Suriname onder de directie van W. G. Deutz.
1755 - ARA NOT inv. no. 197 p. 503
Gegevens:
500 akkers, koffie, 33 slaven, NF 41.565,eigenaar:
John Mackneel

1758 - ARA NOT inv. no. 202 p. 233
Gegevens:
500 akkers, koffie, 40 slaven, NF 66.416,eigenaar:
John Mackneel
Inhoud :

Staat Inventaris en Prisatie van de vplantagie Sporcksgift geleegen aan de
Matapica en aan de regterhand in’t opvaaren tusschen de Plantagieen van den
Heer Ch. Godeffroy en de Nieuwe beykorff, aankoomende den WelEd.
Gestrengen Heer John Mackneel.
Gedaan maaken ten versoeke en volgens Zijn WelEd. Opgaave.
GeInventariseert & gepriseert door den Ed. Achtb. Heer Herman Laurens
Reijnsdorp en den Ed. Heer Pierre Ferrand, zijnde be-Eedigde Priseurs hier
ter Lande.
En door mij Laurens Goede geswoore Clercq ter Secretary van Suriname
rivieren en districten van dien, getrouwelijk in geschrifte gesteld.
Als Volgt :
Eerstelijk
de Generaele gronden groot vijffhondert akkers, gepriseert op
Volgen de beplante gronden :
No. 1 Een stuk groot 10 akkers beplant met 4600 jonge
Coffij bomen oud circa 20 / m alsmede met
bannannas en cassave
2
Een d= groot 10 akkers beplant met 4600 bomen als
voren & met tayers en bannanes, zegge
3
Een dito groot 10 akkers waarvan 3 akkers beplant
met Coffij boomen & meede in de 3 akkers zey......;
de resteerende 7 akkers word bewerkt om beplant te
worden, tesaame gepris.
4
Een d= groot 10 akkers, waarvan 3 akkers beplant
met Coffy boomen & bannanes, en de resteerende 7
akkers nieut beplant met Coffy boompjes alsmeede
met tayer, bannanes & kooren, gepris.
Een stuk groot 14 akkers gedestineerd voor de
gebouwen en weijde
Op de Generaele Paaden bepl. Met Coffy boomen
Een ...... Coffy plantsoene
Een kooker dienende tot Loosinge van de Gronden,
lang 18 en breed 4 voeten, zijnde van Engelse
planken
Volgen de Gebouwen
Een gebouw lang 60 en breed 18 voet, zijnde van
allerhande soorten van inlands houd, posten in de
grond , meede bevloerd met Engelse planken als
met dito planken besoldert en omslaagen & met
pien gedekt, verdeeld in eenige vertrekken,
dienende nu tot wooninge
Een gebouw van Inlands houd posten in de grond,
staande het geraamte, gedestineerd tot een
keukenmagazijn en veehuijs, lang 60 en breed 16
voeten
Een nieuwt bemetselde steene voet tot een

F 15.000,-

F 1840,-

F 2400,F 13......

F 1600,-

F ..........
F ..........
F 3........
F 100,-

F

600,-

F

150,-

F

650,-

woonhuijsie lang 63 en breed met zijn gallerij 28
voeten, bemetseld met kalk en sement
Een Reij neegerhuysen zijnde met posten in de
grond ende met pien gedekt
Een nieuwe Tentbood van wanne houd zijnde met
ses riemen
Een opgeboeijde coriaar
Een groote partij timmergereetschappen & 2
sleypsteene met haare spille en krukken, tesamen

F

200,-

F 1000,F
60,F ... .......

Volgen de Slaaven
Mans
No. 1 Kwamina officier
2
Kwakoe delver
3
Primo timmerneger
4
Sambo kanter en delver
5
Primo senior, idem
6
Fortuyn
7
Lange Jan
8
Kwasje met de Jaas
9
Albert idem
10
Oranje delver
11
Jassemijn idem & kok
12
Jupiter
13
Mars
14
Apollo
15
Jans e...sier delver
16
Jannsarij
17
Nero met de jaas
18
Blixem
19
Prins kock
20
Cem kock en foetebooij

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

850,625,750,-.
650,-.
700,-.
675,650,-.
......
......
......
......
400,400,425,500,350,300,300,500,300,-

Wijven
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

500,400,410,425,380,300,400,300,200,700,600,500,250,-

Sabina waster & strijkster
Bellona huijsmeyd
Ajuba
Afiba
Ameranta
Constantia met de Jaas
Monkie
Maria
Christina
Fortuna, waster, strijkster, naaijster & stopster
Princes, naaijster en braaijster
Reginette do. & stopster
Hoffnung

Bedraagende dus de geheele prisatie eene somma van Een en veertig
duijzend vijffhondert vijff en sestig Gulden Hollands geld.
Aldus gedaan ge-inventariseert & gepriseert so en in diervoege als in’t hoofd
deeser staat vermeld,

Werdende de respective Heeren Priseurs voor hun Edlen moeijte in deese
genoomen bedankt,
Actum op den plantagie Sporcksgift, deesen 5 April 1755,
John Mackneill
Priseurs :
Herms. L. Reijnsdorp
P. Ferrand
Quod Attestor,
Ls. Goede
Gesw. Clercq

1758 - GAA NOT 13555 f. 412
Datum :
1758-07-07
Notaris :
Dominicus Genietsz
Gegevens :
Procuratie
John Mack Neill en zijn vrouw Henrietta Rense grand geven procuratie aan
Jean Nepveu en David de Hooy om namens hen van de civiele justitie in
Suriname een bevestiging te verkrijgen van een hypotheekacte van 23 juli
1753 aangevuld op 18 mei 1756 t.b.v. Willem Gideon en Jean Deutz,
directeuren van het fonds van negotiatie t.b.v. de planters in Suriname.
Verder moeten zij bevestigen de rekening-courant gecontroleerd te hebben
die hen werd toegezonden op 30 april 1757 door Arend Rutgers, welke als
gemachtigde van Willem Deutz optreedt. Hierin werd aan hen een crediet
toegezegd van 3.199 gulden en 18 stuivers à 6 %. Na het overlijden van
Willem Deutz nemen Jan en Theodorius van Marselis, eveneens directeuren
van hetzelgde fonds dit crediet over.
De terugbetaling zal door Johan MackNeill en zijn vrouw gedaan worden uit
de opbrengst v.d. producten van hun plantage "Sporgift" gelegen aan de
Matapica kreek tussen de plantages "Godefroy" en “de nieuwe Bijkorf".
Tevens werd hun plantage als zekerheid verbonden aan de hypotheek.
1759 - GAA NOT 10508 f. 2120
Datum :1759-11-22
Notaris :
Daniel van den Brink
Gegevens :
Procuratie
Jan van Marselis, oud president schepen van A'dam, compagnon van de
compagnieschap t.n.v. Jan en Theodore van Marselis, onder meer directeuren
van het fonds ter ondersteuning van de planters in Suriname, opgericht door
wijlen Willem Gideon Deutz, verklaart procuratie te verlenen aan Johannes
Leonardus van Son en David Francois Dandiran, woonachtig in Suriname,
ten einde te vorderen en te ontvangen van John Makneil, het bedrag schuldig
aan Willem Gideon en Jean Deutz volgens rekening courant, na overlijden
van eerstgenoemde schuldig aan gen. compagnieschap. Mackneil heeft t.b.v.
wijlen W. G. Deutz zijn plantage 'Sporkgift', en huis en erf in Paramaribo met
alle toebehoren onder verband van hypotheek gebracht.
1763 - ARA NOT inv. no. 214 p. 767
Gegevens:
500 akkers, koffie, 52 slaven, NF 147.911,eigenaar:
Johan Mackneil
1764 - ARA NOT inv. no. 218 p. 213
Gegevens:
500 akkers, koffie, 52 slaven, NF 143.306,-

eigenaar:

Johan Mackneil

1765 - GAA NOT 10550 f. 401
Datum :
1765-03-22
Notaris :
Daniel van den Brink
Gegevens :
Kwitantie
Jan van Marselis, oud president schepen van A'dam, compagnon van de
compagnieschap van negotie t.n.v. Jan en Theodorus van Marselis, onder
meer directeuren van het fonds ter ondersteuning van de planters in
Suriname, opgericht door wijlen Willem Gideon Deutz, verklaart ontvangen
te hebben van Jan van de Poll, namens Herman van de Poll, die de procuratie
heeft van John Mackneill, d.d. 31-08-1764 gepasseerd voor de klerk Rocher
is Suriname, een bedrag van f 10.705 en 13 st., zijnde datgene wat Mackneill
schuldig was volgens rekening-courant per 16de dezer aan de
compagnieschap van Marselis.
1765 - GAA NOT 10550 f. 402
Datum :
1765-03-22
Notaris :
Daniel van den Brink
Gegevens :
Procuratie
Jan van Marselis, oud president schepen van A'dam, compagnon in
companieschap van negotie t.n.v. Jan- en Theodorus van Marselis, onder
meer directeuren over het fonds ter ondersteuning van de planters in
Suriname, opgericht door wijlen Willem Gideon Deutz, verklaart procuratie
te verlenen aan Wigbold Crommelin, Gouverneur generaal, teneinde uit naam
van gen. compagnieschap ter secretarie van Suriname de plantage
"Sporksgift" aldaar uit verband van hypotheek te ontslaan en de
desbetreffende hypotheekacte te laten royeren.
1768 - ARA NOT inv. no. 695 p. 463
Gegevens :
500 akkers, koffie, 106 slaven, NF 207.654,eigenaar:
Johan Mackneill
1769 - GAA NOT 12878 f. 572
Datum :
1769-09-04
Notaris :
H. van Heel
Gegevens :
Zimon Klint van Amsterdam is de gemachtigde van Dorothea Maria
Kulenkamp, wed. van Nicolaas Lemmers in Suriname. Hij verklaart dat zijn
opdracht-geeftster ten behoeve van hem en andere geïnteresseerden in
Suriname een hypotheekakte passeerde voor de lening van 60.000. gl. op
haar plantages "Sporksgift en Alderad" aldaar. De lening zal lopen tegen 6%.
Hij krijgt o.a. van Dirk Nieman de som van 5000.- gl.
1767 - GAA NOT 12869 f. 247
Datum :
1767-04-27
Notaris :
H. van Heel
Gegevens :
Hypotheek. Zimon Klint, van A'dam, is de gemachtigde van Dorothea Maria
Kulenkamp, weduwe van Nicolaas Lemmers ; Hij verklaart dat er voor zijn
principale een hypotheek gepasseerd wordt op haar plantage
"Lodewijksburg", waarvoor zij tot uiterlijk 60.000 gulden kan opnemen
tegen 6% ; De comparant verklaart voor haar opgenomen te hebben :
van David Wendorp in A'dam de som van 6.000 gulden.
Van Jan Koolhoff, van A'dam, de som van 5.000 gulden.

Idem acte 248
Van Jan Koolhoff, van A'dam, de som van 5.000 gulden
Idem acte 249
Van Hans Bos in A'dam de som van 3.000 gulden.
Idem N.A. 12870/475 dd. 20 juli 1767
Van Hans Bos in A'dam de som van 3.000 gulden.
1804 - GAA NOT 17338 f. 125
Datum :
1804-04-06
Notaris :
J. H. Zilver
Gegevens :
Jan Willink, verklaart voor de firma Wilhem en Jan Willink volgens het
koopcontract gekocht te hebben van Pieter Godefray en Johannes van
Hemert executeuren van het testament van Dorothea Maria Kulenkamp, wed.
van Nicolaas Lemmers, overleden te Haarlem, een partij koffie, liggende te
Suriname groot 75.000 ponden. Dit tegen de prijs van 7 stuivers netto per
pond zoals aan de waag te Paramaribo gewogen.
De koffie wordt vrij aan boord geleverd.
Zie verder bijzonderheden.
3–

databases op het internet

3.1 -

Philip Dikland - oud archief der burgerlijke stand in Suriname

3.2 -

Heinrich Helstone, Okko ten Hove e.a. - database emancipatieregisters 1863

3.3 – Maurits Hassenkhan e.a. – databases Chinese, Hindustaanse en Javaanse immigratie

5 – de familie Cameron
5.1 – gegevens Adam Cameron
Onderstaande informatie is afkomstig van Iwan de Vries (stimopro@sr.net)
De in Schotland geboren Adam Cameron was ambtenaar in Brits Guyana waar hij
samenleefde met de kleurlinge Eleanor Herbert waar hij twee zoons mee had. Tijdens het
Engels Tussenbestuur kwam hij naar Suriname met die zoons en werd lid van de Raad van
Politie, en trouwde met een Nederlandse. De Camerons waren eigenaars van diverse
plantages in Coronie, waaronder Burnside en Leasowes. Zo ziet het er zo'n beetje uit van de
Cameron kant:
Parenteel van Adam Cameron
I Adam Cameron is geboren omstreeks 1778 in Schotland. Adam is overleden op 08-04-1841
in Paramaribo, Suriname, ongeveer 63 jaar oud. Hij is begraven te Paramaribo (Nieuwe
Oranjetuin).
Beroepen:
tot ±1816 Comptroller H. M. Customs (Br. Guyana)
vanaf ±1818 Lid Hof van politie en Criminele Justitie (Suriname)
Adam:
(1) ging samenwonen met Eleanor Herbert. Eleanor is geboren omstreeks 1780 in Brits
Guyana. (2) trouwde met Anna Esther Petronella van Halm. Anna Esther Petronella is
geboren omstreeks 1788 in Nederland.
Notitie bij Anna Esther Petronella: Volgens de wijkopname 1846 woont zij als weduwe aan
de Oranjestraat, Wijk A. no. 107 en 95. Bewoners zijn opgegeven als 1 blanke en 17 slaven.

Kinderen van Adam en Eleanor:
1 Alan Cameron, geboren omstreeks 1806 in Brits Guyana Volgt II.
2 Nicholas Herbert Cameron, geboren omstreeks 1808 in Brits Guyana.
II Alan Cameron is geboren omstreeks 1806 in Brits Guyana, zoon van Adam Cameron en
Eleanor Herbert.
Kind van Alan uit onbekende relatie:
1 Mary Ann Cameron, geboren omstreeks 1845 in Paramaribo, Suriname Volgt III.
III Mary Ann Cameron is geboren omstreeks 1845 in Paramaribo, Suriname, dochter van
Alan Cameron.
Notitie bij Mary Ann: In 1847 als klein meisje gemanumitteerd door Alan Cameron, eigenaar
van plantages Leasowes en Burnside te Coronie. De naam Cameron wordt toegestaan "als
zijnde bloedverwanten".
Mary Ann begon een relatie, ongeveer 29 jaar oud, vóór 1874 in Paramaribo, Suriname met
Adriaan Benjamin de Vries, ten hoogste 32 jaar oud. Adriaan Benjamin is geboren op 03-031842 in Paramaribo, Suriname, zoon van Benjamin Abraham de Vries en Christina Louisa
Ulff Hoth.
Notitie bij Adriaan Benjamin: Eigenaar-directeur van Plantage Monitor (beneden-Saramacca)
; luitenant bij de gewapende macht van beneden-Saramaca ; hoofdberoep: Planter
Kinderen van Mary Ann en Adriaan Benjamin:
1 Alan de Vries.
2 Edward Robert de Vries, geboren omstreeks 1874 in Paramaribo, Suriname
5.2 – andere gegevens Adam Cameron
Uit andere bron het volgende over Adam’s ouders, broers, en zussen :
http://www.clan-cameron.org.au/descend_mdvp.php?personID=I31369&tree=cameron1
Alan Cameron, of Erracht b. 1750, d. 9 Mar 1828 Fulham, bur. St Marylebone, London.
Raised and commanded 79th Cameron Highlanders, 1793

De oude boerderij van Erracht nabij Fort William in Invernesshire, erfgoed van de militair Alan
Cameron, de vader van Adam. Mogelijk heeft Adam Cameron er een deel van zijn jeugd doorgebracht.
Maar het overgrote deel van zijn jeugd woonde hij in Londen, St. Marylebone. Foto internet.

St. Marylebone church, Londen. Gravure door H. Wallis. Foto internet.

Married 1. (Alan’s eerste huwelijk of relatie is onbekend. Er zijn diverse bronnen die
aangeven dat er een zoon Adam was uit deze relatie, geboren omstreeks 1772. Adam’s
overlijdensacte uit 1841 vermeldt, dat hij geboren is te Invernesshore in Schotland, en de
zoon is van Sir Alan Cameron en Ann Cameron).
Children :
3.1 Adam Cameron b. ca 1772, d. 8 Apr 1841 Paramibo, Surinam. Capt. 79th Regiment.
Settled as planter in Surinam, Member of the Court of Policy and Justice
Married 2. 16 Sep 1779, St Marylebone, London, Ann Phillips b. 1765 Jamaica, d. 1 Sep
1795 at sea. Daughter of Nathaniel Phillips (b. 1730, d. 1813) and Swarton (b. ca 1743, d.
1766)
Children :
3.2 Phillips Cameron b. 29 Oct 1782 Knightsbridge, d. 13 May 1811 Portugal. Lt Col,
commanded 79th Cameron Highlanders
3.3 Ann Cameron b. 11 Mar 1785 London, bapt. 6 Jun 1798 St Marylebone, d. 5 Jan 1868
Brighton. unmarried
3.4 Nathaniel Cameron b. 23 Mar 1787 London, bapt. 30 May 1789 St Marylebone, d. 20
Apr 1860 St Leonards-on-Sea. commanded 2nd Batt. 79th Highlanders
3.5 Ewen Cameron b. 14 Dec 1788 London, bapt. 30 May 1789 St Marylebone, d. 15 Apr
1810 Lisbon. Capt. 79th Regt
3.6 Henry Dundas Cameron b. Oct 1790 London, d. Dec 1791 London.

3.7 Marcella Cameron b. 10 Aug 1792 London, d. 17 Sep 1833 Hurst, Sussex. "youngest
daughter"
3.8 Diana Cameron b. 4 Feb 1794 London, d. 17 Jun 1805 London.
5.3– het 79e regiment (Cameron Highlanders)
http://www.the79thcameronhighlanders.co.uk/Regimantal%20History%20Page.htm
Dit regiment werd opgericht door Alan Cameron van Erracht, de vader van Adam Cameron,
die het ook commandeerde. Adam Cameron was zelf een kapitein in het regiment. Het is
onbekend wanneer hij is afgezwaaid. Vanaf 1795 t/m 1797 diende het regiment in WestIndie; mogelijk is Adam daar toen gebleven.
Geschiedenis van het regiment 1793 - 1815 :
One can only imagine Napoleon’s troops as they faced regiments of kilted Highlanders
advancing towards them across the battlefield, marching to the unique sound of their pipes.
Napoleon is supposed to have called the Highlands "The devils in Kilt's" at the battle of
Waterloo.
The Cameron's are well known as one of the bravest and most chivalrous of the Highland
clans; they were one of the last clans to support the Stuart's claim to the British throne. The
79th Cameron Highlanders whose origin started back on the 17th August 1793 when Alan
Cameron of Erracht was given authority to raise the 79th Regiment of Foot. His intention was
for the 79th to be the Clan Cameron regiment with recruits from Lochaber and the Western
Islands but he was forced by competition from other regiments to recruit from all over the
Highlands and also from the major cites and towns. In late January 1794 at Stirling Scotland
the regiment was inspected at it had 1000 men, and Alan Cameron was appointed lieutenant
Colonel Commandant 1, the unit was first called the "Camerionian Volunteers" but was
later changed to the Cameron Highlanders. The most distinctive feature of this new regiment
was its tartan, for it was the only tartan not to be based on the Government pattern. Tradition
states that it was designed by Alan Cameron’s mother who based it upon a local pattern from
Lochaber.
After being sent to Ireland and the south of England in early 1794, and then sent to Flanders
in August 1794; where they lost 200 men due to the weather and the camp environment.
Later in the summer of 1795 the Cameron's were sent to the West Indies where Yellow fever
and other diseases decimated them the survivors were drafted into other regiments. As a
result of this Alan Cameron returned in 1798 to start recruitment all over again.
(andere bron, een manuscript uit 1847 : ….. to embark for the West Indies forthwith, and the
Regiment landed in November 1795 at Martinique where it continued to serve until July
1797, when an order arrived out, recalling the Officers and Non Commissioned Officers to
Scotland, for the purpose of recruiting for another battalion, and allowing such men as
preferred remaining abroad to volunteer into Regiments serving in the West Indies….
http://www.electricscotland.com/history/scotreg/cameron_highlanders.htm )
A duty of two years in Martinique reduced the strength of the corps considerably.—In July
1797, a proposition was made to the men to volunteer into other regiments. Such of them as
chose to return to Europe were to join the 42d regiment, then under orders to embark, and
those who preferred the West Indies were at liberty to make choice of any regiment destined
to continue on that station. The officers, and non-commissioned officers, were to return to

Scotland to recruit for another battalion. Many of the men chose to remain in the West
Indies.
http://www.electricscotland.com/history/sketches/highlandsketches80.htm
The newly constructed regiment soon saw action, distinguishing itself in the Netherlands at
Bergen-op-Zoom in 1799. This was followed by postings to Malta, Egypt, Minorca, Ireland
again and Copenhagen. Whilst in Egypt (1801) they saw action at both Aboukir and
Alexandria for which they were granted the famous Sphinx badge and the word "Egypt" on
it's colours and appointments; with thanks from the king and parliament.
It was in 1806 that the title Cameron Highlanders was confirmed on the 79th Regiment of
Foot.
In 1808 they joined the British army in Portugal fighting at Corunna in 1809. While in
Portugal, Colonel Cameron, who had been appointed commandant of Lisbon with the rank of
Brigadier-General, retired from the personal command of the regiment, after leading it in
every engagement and sharing all its privations for fifteen years; "his almost paternal
anxiety," as Captain Jameson says, "for his native Highlanders had never permitted him to be
absent from their head." He was succeeded in the command of the regiment by his eldest son,
Lt.-Colonel Philip Cameron.
Following taking part in the Walcheren Expedition they returned to the Peninsula in 1810.
Action was seen at Busaco, Fuentes d’Onor (where their commanding officer Philip Cameron
was killed together with 287 other casualties), Salamanca, Burgos, Pyrenees, Nivelle, the
Nive and Toulouse. Having returned home they were soon back in Ireland but in January
1815 they set sail for North America but their ships were driven back by extreme gales and
hence this regiment of Peninsular veterans were soon dispatched for service in Belgium
fighting bravely at Quatre Bras and Waterloo during which time out of the original 675 men
they sustained 456 casualties with 103 of these brave men being killed. Piper Kenneth
MacKay exemplified this bravery by playing outside the relative security of a square to rally
and encourage his hard-pressed regiment, a feat captured in a famous painting of the action.
The regiment then remained for a further three years in France as part of the allied
occupation of Paris, they arrived there on 08th July.
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archief grondwarranden, Dienst der Domeinen, Paramaribo

1752 – resolutie Sporksgift
Vergunnen en concedeeren mits deesen aen John Mac Neill capitein der infanterie in ons
regiment in dienst van den staat, omme op te neemen en in alliodialen eigendom erffelijk te
mogen besitten 500 akkers land gelegen in de rivier van Commewijne aan de linkerhand in't
opvaeren, aan de boven hoek van de Metapika kreek tusschen de plantages de Jonge Bijekorf
en die van Charles Godeffroij, en dat onder de volgende conditien en restrictien als volgt
namentlijk.
Dat hij de approbatie van desen binnen ses maanden van haar Ed: Groot Achtbaare de heeren
Directeuren der Ed: Societeit deser colonie te versoeken, die binnen twaalf andere maanden
aan ons zal moeten werden geexhibeerd.
Dat hij verders na de bekomen approbatie gehouden sal zijn hetselve land te laten uitmeten
en daarvan te vervaardigen vier even gelijke kaarten die illico ter approbatie aan ons zullen
moeten worden gebragt waarvan één voor de Ed: Societeit voorn:, één voor ons, één om
neffens deze warand ter secretarij deser colonie te werden geregistreerd, en één voor de
eigenaar sal zijn.
Dat hij verders een terrain van veertig voeten breed tuschen de rivier en dit geconcedeert land
sal moeten laten ongecultiveerd ten einde altoos wanneer de Ed: Societeit sulx soude

reguireeren hetselve te moeten applaneeren en tot een bequaam land en rijweg te maken,
blijvende nogthans aan hem gepermitteerd sijn landingplaats op en aan dese gereserveerde
veertig voeten te mogen maken en gebruiken, mitsgaders door dezelve duikers, kokers of
dergelijke tot loosing sijner wateren te mogen steeken, ja selfs trensen en slooten daardoor tot
in de rivier te graven, mits dezelve behoorlijk met suffisante bruggen voorsiende ten einde
ten tijde hiervooren gemeld altoos te kunnen strekken tot het gerequireerde oogmerk omme
daarlangs een land en rijweg te kunnen maken.
Dat hij verders den tijd van achtien maanden beginnende na de gedaane uitmeting sal daarop
setten een bequaam woonhuis, en dat bij dese vijfthonderd akkers bij continuatie altoos
zullen moeten sijn en blijven geaffecteerd ten minsten tien slaven.
Des zal hij ook binnen den tijd van tien jaren hetselve land niet mogen verkopen,
verhandelen, wegschenken of op eenigerleij wijse van meester te doen veranderen tensij bij
versterf of insolventie.
Alles op poene dat het voorschreven vergunde land ipso facto wederom zal vervallen aan de
Ed: Societeit.
En ingeval ter eeniger tijd nodig soude werden geoordeelt eenigen reduit, sterkte of fortresse
aan de mond van rivier Commewijne en Suriname tegens over de Fortresse Amsterdam te
leggen tot versekering en dekking van dit terrein, zal hij gehouden zijn nevens degene zo die
bereids bij resolutie van de Ed: Societeit in dato 7 april 1745 approbatie op haarlieden
warand hebben geobtineerd, ofwel de novo uit kragte van dien land verkregen hebben of in 't
toekomende zouden verkrijgen, na advenant haarer verkregene akers land voor drie vierde
parten en de Ed: Societeit voor een vierde part, op den voet als bij de proposite bij de
conventie van 1733 is gereguleerd, tot de kosten van dien te contribueeren.
Eindelijk word hem gepermitteerd in den tusschen tijd van verzoeken der gemelde approbatie
het geconcedeerd erf te mogen bebouwen ten sijne periculen.
Aldus gedaan en met ons zegel bekragtigt aan Paramaribo den 13 april 1752
/ was getekend / Hendrik Ernst Baron de Sporcke
/ onderstond / ter ordonnantie van de heer gouverneur
/ en getekend / Jan Hinckeldeij secretaris
nevens approbatie van 't zegel van den heer gouverneur in zwart lak
Accordeerd met sijn origineel
Jan Hinckeldeij secretaris
1754 – meetkaart Sporksgift
aan de voorzijde staat
Matappica
folio 72
Ik ondergeschreven geswoore landmeeter verklaare gemeeten en afgestooken te hebben een
stuk land groot 500 akkers gelegen aan de mond van Matapika aen de rechterhand in 't
opvaaren tusschen de benede lijnen van den Ed: Achtbaaren Heer Charles Godefroij in
Metapika en die van de Jong Bijekorf in Commewijne uit kragt warrand door den Hoog
Edele Welgebooren Heer Ernst Baron de Sporke Eerste Commissaris van sijn doorluchtigste
Hoogheid Generaal Majoor van Infanterie en Colonel van en Regiment te voet in dienst van
den Staat Commandant en Chef over de gezamentlijke Militie en Gouverneur Generaal
Provisioneel over de Colonie van Surinamen, Rivieren en Districten van dien &a &a &a in
......aan den Manhaftigen Heer John Mac Neil verleend alles zo als de bovenstaende figuur
gemerkt A.B.C.D. aanwijst.
Actum Paramaribo den 30 8ber 1752
/: was getek: / P: Gardin gesw: land:
Accordeerd met sijn origineel
J: S: Spiering
Gezien de nevenstaande kaart der uitmeeting door den geswooren landmeeter P: Gardin
gedaan.

Approbeeren dezelven in alle zijn en leeden en deelen.
Actum Paramaribo 7 september 1754
W: Crommelin
Ter ordonnantie van denzelven

1744 – resolutie Lodewijksburg
Vergunnen en permitteren bij desen aan Charles Godefroij omme in allodialen eijgendom op
te nemen en erffelijk te besitten een stuk land groot duijsent akkers met sestig kettinge facit
gelegen in de Matapika kreek ter plaatste hij het bequaamste zal vinden.
Mits niets strekkende in prejudice van de vorigevergeven gronden als van Geert Jacobs,
Jacob Arons Polak, de wed: Quirijn Wm: Craffort, Nicolaas Rijnsdorp, Jan Martin Klijn,
Thomas Gieske en Jan David Cellier.
En sal hij gehouden wezen de approbatie van desen binnen ses maanden van haar Ed: Groot:
Agtb: de Heeren Directeuren deser colonie te versoeken die binnen twaalf andere maanden
den ons sal moeten worden geexhibeerd omme ter secretarij deser colonie te worden
geregistreert.
Gelijk hij ook na de bekomen approbatie gehouden sal sijn 't selve land behoorlijk te
cultiveren en daar op binnen een jaar en ses weken te stellen een goed woonhuijs met planken
omslagen en cingels gedekt
alsmede van 't selve land vier evengelijke kaarten te doen maken die illico ter approbatie van
den Heer Gouverneur sullen moeten gebragt worden, waarvan één voor de Edele Societeit
voorn:, één voor den eijgenaar, één om neffens dese warand ter secretarij deser colonie te
worden geregistreert, en één voor ons sal zijn.
Voorts sal hij niets vermoegen te ondernemen tot nadeel ter vrije indianen of vorige
concessien.
Ende indien hij in gebreeken blijft in 't obtemporeeren deser voorsz: conditien sal het bij
desen vergunde land wederom vervallen aan de Edele Societeit, ten welkers behoeven in cas
van verkoop ten allen tijden 't recht van naasting word gereserveerd.
Eindelijk word hem gepermitteerd in den tusschentijd van 't versoeken der gem: approbatie
den geconcedeerde grond te mogen cultiveren ten zijnen periculen.
Aldus gedaan en met ons zegel bekragtig aan Paramaribo den 25 januarij 1744 / was getekend
/ J: J: Mauricius / onderstond / ter ordonnantie van den Heere gouverneur / en getekend / Jan
Nepveu secretaris
nevens appositie van 't zegel van den heere gouverneur in rood lak
Accordeert met zijn origineel
Jan Nepveu
1747 – meetkaart Lodewijksburg
aan de voorzijde staat
Matappica
folio 22
Charles Godeffroij
Ik ondergesz: geswooren landmeeter verclaere dat ingevolge ordre van den Wel Edelen
Gestrengen Heer en Mr: J: J: Mauricius Gouverneur Generaal dezer Colonie &a &a &a.
Ik gemeeten heb ten behoeven van de Edele AGtbaeren Heer Charles Godeffroij een stuk
land groot vijffhondert ackers geleegen in Matapica aan de regterhand in 't opvaeren zijnde
de helfte van duijsent ackers door de Heere Fiscael Boreel verlaeten, welke helfte is
beginnende aan de bovenlijn van de andere helfte en sig uijtstreckende Noordwaerts met eene
facit van 82 1/2 kett:.
Alles uijtkragte van een extract reosolutien van de Edelen Groot Agtbaeren Heeren
Directeuren van de Edele Geoctr: Societijt van Suriname in dato 3 meij 1747 conform en zo
als de nevenstaande figuur gemerkt ABCD aanwijst.

Actum Paramaribo den 19 october 1747
P: Gardin gesw: land:
Gezien de bovenstaande kaart der uitmeeting door den geswooren landmeeter P: Gardin
gedaan: approbeeren dezelve in alle sijne leden en deelen.
Actum Paramaribo den 3 januarij 1748
J: J: Mauricius
Ter ordonnantie van den Heer Gouverneur
Jan Hinckeldeij secretaris
7 – couranten
De Surinaamsche Courant no. 34 Vrydag 21-02-1823 no. 15 (N.A.S.)
ADVERTISSEMENTEN
TRANSPORTEN
Den 13den february 1823. Executeuren van den boedel A. DE MEY WZ. Aan ADAM
CAMERON, van de Plantagie Sporksgift.
Paramaribo den 21e februarij 1823
C. F. STEINHARD B. & C.
Geprivilegeerde Surinaamsche Courant no. 40 Maandag 20-09-1824 no. 76 (N.A.S.)
Volwassen banannen tegen 18st. per bos, te bekomen op plantagie SPORKSGIFT, adres by
den direkteur aldaar
De Surinaamsche Courant, no.55 Zaterdag 07-11-1829 no.89 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
HYPOTHEEKEN
Den 2den november 1829, A. CAMERON, pr. en nom, ux. Eerste Hijpotheek, op de
plantagien Lodewijksburg en Sporksgift, gelegen aan de Matappica kreek, ten behoeven der
Particuliere West-Indische Bank, te Suriname
Paramaribo den 6 november 1829
WENTHOLT Secretaris
De Surinaamsche Courant, no.58 Dinsdag 26-10-1830 no. 86 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
Boomrijpe banannen, ten getalle van 2000 bossen per week, te bekomen op plantaadje
Sporksgift, tegens 16 centen per bos ; te bevragen op gemelde plantaadje.
Paramaribo den 20 october 1830
De Surinaamsche Courant, no. 17 Dinsdag 01-03-1825 no.17 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
TRANSPORTEN
Den 24e februarij 1825, Q. G. PICHOT qq., Eerste Hijpotheek, aan INSINGER en Comp. te
Amsterdam, van de plantagien Lodewijksburg, Kullenkampspruit en Wederzorg.
Paramaribo den 28e februarij 1825
PH. STEINHARD A. B. en C.
De Gepriviligeerde Surinaamsche Courant, no.49 Vrydag 19-01-1827 no.06 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
De ondergeteekende is voornemens over zes weeken (de precise dag nader te bepalen)
publiek te veilen de plantage Lodewijksburg met eenige daarop zijnde gebouwen, gelegen in
Matappica, zullende de koop conditien en inventaris acht dagen voor den verkoop ter visie
liggen ten kantore van den venduemeester den Wel Edelen Heer L. THYM
Paramaribo den 16e januarij 1827

PICHOT qq.
De Gepriviligeerde Surinaamsche Courant, no.55 Donderdag 25-06-1829 no.51 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
TRANSPORTEN
Den 19 juny 1829, VENDUMEESTER aan ADAM CAMERON, van de grond der plantaadje
Lodewijksburg, gelegen aan de rivier Mattapica.
Paramaribo 25 junij 1829
WENTHOLT secr.
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 08, Dinsdag 22-09-1874 no.
115 (N.A.S.)
ADVERTISSEMENTEN
Worden te koop aangeboden : De suikerplantages ALLIANCE en HOOYLAND, gelegen :
de eerste in de Matapica en de tweede in de Commetewanekreek
Beide plantages zijn wel onderhouden en in goed werkenden staat. Op de plant. ALLIANCE
is pas opgezet een vacuumpan – toestel en zijn er in cultivatie 186 hectares riet, ook bevinden
zich er 356 gecontracteerde arbeiders en een aantal vrije werklieden, terwijl op plant.
HOOYLAND zich bevindt een concretor en zijn er in bewerking 108 hectares riet en in
dienst 162 arbeiders onder contract, ongerekend een aantal vrijwerkvolk
Te bevragen bij HUGH WRIGHT
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 14, Donderdag 04-09-1879
no. 107 (N.A.S.)
ADVERTISSEMENTEN
De notaris E. A. CABELL zal op dingsdag den 30n. september e.k. om 9 uur verkoopen :
De in volle werking zijnde suikerplantage ALLIANCE in het district Matappica ongeveer
1350 akkers met al derzelver gebouwen, machinerien, fabrieken, vaartuigen en de daarbij
aangrenzende gronden : Nieuw Acconoribo, groot 2000 akkers, zonnebloem groot 1000
akkers, Catharina’sburg, groot 212 akkers, een gedeelte van de Jonge Bijenkorf, 750 akkers,
behoorende tot de nalatenschap van den Heer H. WRIGHT
In cultivatie zijn 500 akkers suikerriet
Bevolking : 195 koelie immigranten, 38 vrije koelies en chinezen onder contract, en 332
ongecontracteerde vrije arbeiders
De plantage werkt met een vacumpan-machine en heeft bovendien een houtzaagmolen
Inmiddels zijn genoemde plantage en gronden uit de hand te koop
Informatien te bekomen bij den Heer A. STIRKING
Paramaribo 3 september 1879
8–

overige bronnen

8.1 -

interview met de beheerder, Pak Kramasemita, 2001

8.2 – graven op Alliance:
Alliance heeft geen directiebegraafplaats. In de tuin voor het plantagehuis zijn twee graven:
In Loving Memory / of / Margaret S. Shields / who died / Alliance 14 february 1908
John / infant son of / John and Ruth Shields / Macniven / born and died at / Paramaribo / 28
september 1930

