
Algemene weetjes overgenomen uit Van Kempen 1842 – 1992 (Kronieken) 

Aankomst immigranten 1873 

De 20ste november 1873 arriveerden te Burnside de eerste 17 
Europese immigranteni, later kwamen er nog twee bij. Enkele van 
die 19 immigranten zijn naar Demarara ontvlucht, anderen zijn 
in de gevangenis gezet vanwege vechtpartijen of diefstal.  
De 5e december komt pater van der Kamp pater Bossers 
vervangen. Deze vertrekt met de schoener die juist 45 koelies 
voor de heer Oldfield op Leasowes had aangebracht. Enige tijd 
later, op 31 januari 1874 kwamen er nog 30 Koelies uit Brits 
Indië op de Zeekust, deze waren bestemd voor de plantage 
Burnside. Onder deze Koelies waren 8 katholieken.  
 
Export Cocosnoten 1949 
Door de uitvoer naar Nederland is de prijs van de cocosnoten in 
een paar weken prachtig gestegen. Voor 100 geschilde noten 
wordt 10 a 11 gulden betaald, een prijs die niet meer gegeven 
is sinds de oorlog van 1914 - 1918. Toen werd er zelfs 19 a 20 
gulden betaald. 

Prinses Beatrix en de (palmen)mieren van Coronie 1958 

Op 27 februari 1958 bezocht prinses Beatrix Coronie. Vijf 

minuten waren uitgetrokken voor een bezoek aan de meiSjesschoo1, 

waar zij door de pastoor en de soeurs werd ontvangen. Na de 

ontvangst op het commissariaat was de prinses de eerste tien 

minuten niet te zien en de receptie begon later. Men zegt dat er 

in de bloemenkrans waarmee de prinses omhangen werd, mieren 

zaten. Ook a1 om deze reden zal zij Coronie niet licht vergeten. 

Droogte 1964 

In het begin van 1964 is er te Coronie weer een nijpend 

watergebrek. Het zoetwaterkanaal is bijna geheel droog. Vanaf 20 

februari worden er dagelijks vaten water te Wageningen gehaald. 

Door de langdurige droogte en veldbranden zijn veel cocosbomen 

doodgegaan, op Leasowes alleen al 900. Pas op 15 juni valt er 

een eerste regenbui. 

Nozems 1968. 

De "nozems" komen ook te Coronie op. ’s Avonds is er vaak een 
oorverdovend lawaai van keihard rijdende brommers. Na de 
filmvoorstelling in het parochiehuis worden banken, stoelen op 
de grond gesmeten omdat er maar twee doden gevallen waren in de 
film en dat was niet voldoende voor twee kwartjes. Voorlopig 
werd daarom gestopt met filmdraaien. 

                                                           
i
 Het waren Nederlandse tuchthuisboeven die als straf naar de kolonieen werden verbannen. Het waren 
bannelingen en geen immigranten (redactie  Coronie eu) 


