
De katoenplantage Friendship aan de Coroniaanse kust 
Opperdistrict Nickerie, lot  222  
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 
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Coronie in 1880. De post Friendship is op de kaart duidelijk zichtbaar 
 
Het districtcommissariaat is gevestigd op de plantage Friendship. Het mooiste gebouw is 
ongetwijfeld de woning van de districtcommissaris. Deze werd gebouwd in 1868 en is een 
van de mooiste monumenten van geheel Suriname. Maar de moderne districtcommissaris 
anno 2004 woont niet langer in Coronie ; hij woont in Paramaribo en bestuurt het district van 
afstand. De oude woning staat daarom al tijden leeg, en het mooie gebouw ziet er thans 
(2004) wat verwaarloosd uit. Linksachter het gebouw (niet zichtbaar op deze foto) de 
gietijzeren waterbak. 
 
 
 
 
 
 
chronologie: 
 
1801 – Joseph Wood Ruce (archief Dienst der Domeinen) 
 
In 1801 verkreeg Joseph Wood Ruce (of Reece) de warrand van het perceel no. 222, de latere 
plantage Friendship. Ruce heeft echter het perceel niet in cultuur gebracht..  
 



 
Meetkaart uit 1805 van het perceel 222, later plantage Friendship. Kaart vervaardigd door landmeter 
Samuel Ricketts. Archief Dienst der Domeinen, Paramaribo. 
 
Wat Reece wel deed, was het perceel te laten uitmeten door een landmeter, zodat hij zijn 
grondrechten niet zou verliezen. Landmeter Samuel Ricketts ging in 1805 aan de slag. Hij 
kapte lijnen in het modderige biri-biri-land, en zette de grensposten op. 
 
By virtue of a warrant granted to Joseph Wood Reise Esquire 
By his Excellency J: F: Friderici Governor General of the Colony of Surinam & its 
dependencies &c. &c. &c. dated the 30 of september 1801 
I the undersign'd sworn land measurer declare to have measur'd a certain piece of land lying 
on the seacoast between the rivers Courantyn & Copename being 500 acres and on the 
General Chart known by no. 222 & to have plac'd three posts on the upper & lower lines with 
a front of thirty chains and bounding agreeable to the annexed figure ABCD. 
Surinam this 4 of october 1805 
Sam. Ricketts 
 
1821 – W. Robertson (almanak 1821) 
 
In de almanak van 1821 staan de volgende gegevens: In 1821 vormden lot 221 en 222 een 
grote plantage onder de naam Bantaskine. Eigenaar Robertson woonde op de plantage en 
beheerde deze zelf.  Hij bezat geen andere plantages. 
 



Maar de archieven van de Dienst der Domeinen vertellen een ietwat ander verhaal. In 1819 
verkocht Joseph Wood Reece het perceel aan W. Robertson voor het bedrag van F 5000,-. 
Robertson “geene kans ziende om het voormelde perceel land nog braak liggende met succes 
onder cultuur te brengen” verkocht het perceel door aan James Campbell voor hetzelfde 
bedrag waarvoor hij het had gekocht. Campbell bracht de plantage in cultuur. Dit blijkt uit 
een request van 1824, waarin Campbell verzocht om een nieuwe warrand voor de plantage 
Friendship “zijnde eene katoen plantage door den suppliant in cultuur gebragt en bereids van 
de noodige gebouwen en van 37 slaven voorzien”. 
 
Het kapitaal  dat benodigd was om de plantage in te richten, werd door Campbell geleend bij 
3 firma’s :  
John Campbell senior, te Glasgow 
Colin Campbell & co., te Glasgow 
Colin Campbell Dent & co., te Rotterdam 
Aan de naam te oordelen, waren de drie schuldeisers gerelateerd aan de eigenaar. De plantage 
diende als onderpand voor de leningen : 
 
De Geprivilegeerde Surinaamsche Courant no. 34 Donderdag 20-11-1823 no. 93 (N.A.S.) (pl. 
Friendship) 
ADVERTISSEMENTEN 
HYPOTHEEKEN. 
Den 17e november 1823. Mr. G. A. VAN DER MEE qq. voor JAMES CAMPBELL, Eerste 
hypotheek, ten behoeven JOHN CAMPBELLE SENR. en Co., te Glasgow, van de helfte der 
Plant. Friendschap, aan de Zee Kust gelegen. 
Idem, denzelve qq. als vooren, Eerste Hijpotheek, ten behoeven COLIN CAMPBELL en Co., 
te Glasgow, van de helfte van voorm. Plantagie. 
Idem, dezelve qq., als vooren, tweede Hijpotheek, ten behoeven COLIN CAMPBELL 
DENTen Co., te Rotterdam op de Plantagie voormeld. 
Paramaribo den 20e november 1823 
C. F. STEINHARD B. en C. 
 
Maar James Campbell stierf reeds in 1828, en de drie leningverstrekkers zaten met het 
probleem, hoe de plantage draaiende te houden om het geleende geld te kunnen 
terugverdienen. Uiteindelijk nam Colin Campbell Dent te Rotterdam de aandelen van de 
anderen over, en werd eigenaar van Friendship. Dit blijkt uit een transportbericht in de krant 
van 1828 (zie bij bronnen). 
Maar Campbell Dent kon de plantage niet draaiende houden ; in 1830 vermeldt Teenstra, dat 
ze verlaten was (“verlaten, behoord aan Bantaskine”), en in 1836 werd in de krant nogmaals 
vermeld, dat ze verlaten was. Ze werd in dat jaar verkocht. 
 
1823 - vestiging militaire post 
 
Ter bescherming van de Coroniaanse plantages, en ter controle van de slavenpopulatie, werd 
in 1823 een militaire post gevestigd aan de mond der Corona kreek. De aanleg geschiedde 
door de majoor Kreyter (Schalken 1985, 9). Deze post heeft bestaan tot 1893. Het 
districtcommissariaat en naderhand de politiepost werden gevestigd op het terrein van de 
militaire post. 
 



 
De militaire post te Coronie. Aquarel G.P.H. Zimmerman, ca. 1865. 
 
1843 - A. Macintosh (almanak 1843) 
 
De koopman en planter Alexander Macintosh junior (1803-1853 NOT) 1 uit Inverness was 
eigenaar van de vier aaneengesloten plantages John, Totness, Friendship en Bantaskine in 
Coronie, en Leliendaal aan de Commewijnerivier.  
Alexander Macintosh administreerde de plantages zelf. G. Cruden was de directeur op zowel 
Totness als Friendship. Totness was een kweekgrond van 1000 akkers, terwijl op Friendship 
(500 akkers) katoen werd gekweekt. De slavenmacht bestond uit 33 mensen. Naast Friendship 
was er een militaire post aan de mond der Corona kreek. Buurplantage Bantaskine was een 
annex van Friendship, en had geen eigen slaven. 
 
De familie Macintosh had nog meer zaken in het Opperdistrict. William Macintosh, een broer 
van Alexander, was de eigenaar van de plantage Inverness, en voorts administrateur van de 
plantages Bellevue, John, Clyde, Leasowes en Oxford. 
 
Alexander junior huwde in 1846 2 in Suriname met Louise Henrietta Sibelle de Villeneuve 
(1828-1869), dochter van de commandant der troepen in Suriname. Het echtpaar bewoonde 
het grote huis Waterkant 6-8 te Paramaribo.  
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend : 
Thomas Volkert (1847 Sur-1878 Calcutta, India).  
Louis Alexander (1848 Sur-1871)    geh. Isabella Bathgate Morr 
Catharina Louise Anne (1850 Sur-1886 Nijmegen)   geh. Johan Zeno Hutschler 
Willemina Elisabeth (1852 Sur-1855 Kampen)    jong gestorven 

                                                      
1 De volledige parenteel van MacIntosh is uitgezocht op de site  http://kibrahacha.com   
 Alexander junior was de zoon van Alexander senior (1770-voor 1853) en Ann Cameron (1770-na 

1853). Dit echtpaar had 3 kinderen : William (1799 Inverness-1848 Paramaribo), James (1800-?), en 
Alexander jr. (1803 Inverness-1853 Paramaribo). Ten tijde van Alexander jr. overlijden woonde Ann 
Cameron in Inverness. 

 Het gezin van Alexander jr. Staat in de hoofdtekst beschreven. Maar ook William heeft zijn hele 
leven in Suriname gewoond. Hij was gehuwd met Nancy Campbell. Hun kinderen waren :  
John (1820 Schotland-1864 Mary’s Hope)   geh. Jeanne Teeder Gordon 
William (1830 Suriname-1890 Suriname)    geh. Venus Martina Exloo 
Anne (?-1862 Paramaribo)    geh.  Alfred Ricketts  

2 The Barbadian Newspaper 1846, June 17... Married: At Surinam on 27 ulto. Alexander MacIntosh 
Esq. to Miss Louise Henriette Sibelle, daughter of Major de Villeneuve, Commander of the Forces 
there. 

http://kibrahacha.com/


Alexander (1854 Sur-1880)    geh. Helena Catharina Pippenghegen 
 
MacIntosh overleed in 1853 ; zijn grafschrift in de Nieuwe Oranjetuyn leest: 
"....of plantations Leliendaal, Bantoskine… after a short and sudden illness…much and justly 
regretted by a large circle of friends and acqaintances...." 
 

 
Het huis Waterkant 6-8 te Paramaribo. Foto KDV architects, 1999. 
 
Zijn ovelijdensacte geeft wat informatie over zijn afkomst : 
"…aan de Waterzijde L A N 100, is overleden Alexander Macintosch, echtgenoot van Louise 
Henrietta Sibelle de Villeneuve…van beroep Koopman, gewoond hebbende binnen deze 
kolonie, geboren te Inverness (Schotland) zoon van wijlen Alexander Macintosh en Ann 
Cameron, wonende de moeder te Inverness (Schotland)...voor deszelfs aankomst binnen deze 
kolonie het laatst gewoond hebbende te Berbice"  (CBB 1853 f. 317) 
 
Na zijn overlijden hertrouwde Henrietta met George (Stark) Leslie (1836-1863 NOT) uit 
Edinburgh in Schotland ; deze overleed in maart 1863 in het huis Waterkant 40.  
 
1855 – verkoop aan A. MacDonald (couranten) 
 
In 1855 werden Totness en Friendship verkocht : 
 
Surinaamsch WeekBlad no. 100, Zondag 01-04-1855 no. 13 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 
De vroeger geannonceerde verkoop van de plantaadjen TOTNESS en FRIENDSHIP, gelegen 
in Coronie, dewelke zeer geschikt zijn voor katoen cultuur en kweekgronden, zal alnu plaats 
vinden op vrijdag den 6 april des morgens om 9 ure, bij- en door den Vendumeester J. C. 
GOMPERTS, alwaar de koopconditien ter inzage liggen 
Paramaribo den 31 maart 1855 
D. C. MUNRO qq 
 
De plantages werden aangekocht door de broers (of neven) G. Macdonald (Totness) en A. 
Macdonald (Friendship) : 



 
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 99, Donderdag 19-07-1855 
no. 86 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 16 julij 1855, J. C. GOMPERTS Vendumeester aan G. MAC DONALD, van twee 
perceelen lands, bekend onder no. 223 en 224, dragende den naam van plant. TOTNESS, 
gelegen in CORONIE 
Idem, dezelve aan A. MAC DONALD, van de plant. FRIENDSHIP, gelegen in CORONIE 
Paramaribo den 16 julij 1855 
De Griffier bij het Geregtshof 
MARTINI VAN GEFFEN 
 
Over deze twee broers Alexander en Gordon Macdonald is nog maar weinig bekend  3. Ze 
schijnen vanuit Glenmoriston in Schotland naar Suriname te zijn gekomen. Zij woonden en 
werkten in Coronie en Nickerie, en hebben zich nooit in Paramaribo gevestigd. 
 
Alexander Macdonald (1800-?) werkte als administrateur op de plantage Diamond, waarmee 
hij genoeg geld verdiende om in 1855 zijn eigen kleine plantage te kopen. Hij was gehuwd 
met Susanna van Bunschoten, met wie hij 7 kinderen had. 4. Hij diende als officier in de 
burgermilitie. 
Gordon Macdonald (?-?) kocht in 1853 de plantage Moy, en in 1855 Totness. Totness 
verkocht hij al spoedig door aan het gouvernement, dat er een vestigingplaats voor 
kleinlandbouwers opzette. Gordon schijnt geen nakomelingen te hebben gehad. 
 
ca. 1863 - aanleg districtscommissariaat op de voormalige plantage Friendship. (archief 

bouwdepartement) 
 
Bestond Friendship in 1863 nog als actieve plantage ? Waarschijnlijk wel, maar desondanks 
komt de plantage niet voor in de emancipatieregisters van 1863. 
 
In 1863 werd door het gouvernement besloten tot het oprichten van een aantal 
districtcommissariaten, met als doel om wat elementaire administratieve voorzieningen te 
scheppen voor de nieuwe vrije districtbewoners, en zo te voorkomen dat zij naar de stad 
zouden trekken. Te Coronie en Nickerie werden dergelijke commissariaten gevestigd.  Het 
commissariaat te Coronie werd gevestigd op de plaats van de oude militaire post te 
Friendship. Het werd opgezet in dezelfde stijl als de overige posten op o.a. Frederiksdorp en 
Groningen.  
 
De fraaie woning van de districtcommisaris werd wat later gebouwd dan de overige 
gebouwen, in het jaar 1868. De aanemer was een zekere Begbie. De districtcommissaris Van 
de Brandhof hield de zaak nauwlettend in het oog, en heeft ook nog verbeteringen 
doorgevoerd. Het werk werd in januari 1868 aangevangen en opgeleverd in october van dat 
jaar, 3 maanden te laat. De vertraging was ontstaan omdat het Gouvernementskanaal te 
Totness door geladen schoeners niet kon worden bevaren, waardoor Begbie verplicht was 
geweest de bouwmaterialen over Leasowes en Burnside aan te voeren, en "per as" op 1 1/2 en 
2 uren afstand naar de werkplaats te vervoeren. De overheid had begrip voor de situatie, en de 
boete voor te late oplevering werd kwijtgescholden.(archief bouwdepartement 1868) 
 

                                                      
3   Waarschijnlijk was er nog een derde broer, William Rae Macdonald, in 1836 eigenaar van de 

buurplantages Albion en de Vier Hendrikken aan de Saramacca, en later Nooitgedacht, eveneens aan 
de Saramacca. Hij overleed omstreeks 1847. En dan is er ook nog John Macdonald, eigenaar van 
Belladron in Coronie, in 1852 overleden. (geg. Couranten). 

4  Gegevens van : http://www.network54.com/Forum/133847  

http://www.network54.com/Forum/133847


 
woning districtcommissaris, bouwjaar 1868, gefotografeerd in 1890. Fotograaf onbekend. Archief KIT 
TM 6000 0987. 
 

 
Scholieren brengen de gouverneur een aubade voor de woning van de DC. Archief KIT TM 1001 9299. 



 
woning districtcommissaris, bouwjaar 1868. Foto KDV architects, 1983. 
 
1909 - 
 
De plantage Friendship was het eigendom van W. H. MacDonald. De eigenaar administreerde 
de plantage zelf. Gezagvoerder op de plantage was A. Slagveer. De plantage produceerde 
cacao, bananen, en kokosnoten. 
 

 
Het gouvernementskanaal in 2003. De mooie sluis is een betonnen constructie, maar gedetailleerd 
alsof het een houtconstructie betreft. Foto KDV architects. 
 
 



2004 - de monumenten 
 
Philip Dikland maakte in 2003 een uitgebreide fotoserie van alle traditionele gebouwen in 
Coronie. Het zijn unieke monumentjes, maar geen van alle beschermd, en ze zullen spoedig 
verdwijnen. Onderstaand treft u foto's van alle traditionele woningen van Friendship . 
 
2004 - de begraafplaats 
 
Friendship bevat voorts nog een aardige openbare begraafplaats, met o.a. enkele 19e eeuwse 
grafmonumenten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friendship, de algemene begraafplaats. Foto KDV architects, 2000. 
 



 
Friendship, de woning van de districtcommissaris.Foto KDV architects, 2000. 
 

 
Friendship, de woning van de districtcommissaris.Foto KDV architects, 2000. 



 
De waterbak bij de woning. Deze is ouder dan de woning. Foto KDV architects, 2000. 
 
 

 
Friendship. De brandweerkazerne. Foto KDV architects, 2000. 
 



 
Friendship. De oude politiewoningen. Foto KDV architects, 2000. 
 

 
Friendship. De voormalige commandantswoning. Foto KDV architects, 2003. 
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1801 – resolutie (DdD register 351) 
Alzoo Jos: Wood Ruce zich aan ons bij requeste heeft geaddresseerd en te kennen gegeeven, 
dat hij suppliant is ontwaar geworden dat in diverse rivieren worden uitgegeeven zeekere 
stukken landen tot culture den suppliant is wenschende om een stuk te mogen in eigendom 
bezitten ter plaatse waar wij mogte goed vinden aan hem suppliant te vergunnen. 
Weshalven hij versogte dat hem mag werden geconcedeerd 't perceel land bekend onder no. 
222 en de nodige warrand daarvan verleend. 
Zo is 't dat wij hebben goedgevonden te vergunnen en concedeeren gelijk wij vergunnen en 
concedeeren aan Jos: Wood Ruce omme in allodialen eigendom op te neemen en erffelijk 
mogen besitten het perceel land geleegen tusschen de rivieren Coppename en Correntijn op de 
generaale schetskaart daarvan zijnde bekend onder no. 222 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 
 
1805 – meetkaart (DdD register 351) 
By virtue of a warrant granted to Joseph Wood Reise Esquise 
By his Excellency J: F: Friderici Governor General of the Colony of Surinam & its 
dependencies &c. &c. &c. dated the 30 of september 1801 
I the undersign'd sworn land measurer declare to have measur'd a certain piece of land lying 
on the seacoast between the rivers Courantyn & Copename being 500 acres and on the 
General Chart known by no. 222 & to have plac'd three posts on the upper & lower lines with 
a front of thirty chains and bounding agreeable to the annexed figure ABCD. 
Surinam this 4 of october 1805 
Sam. Ricketts 



 
1819 - request 
Geeft met verschuldigd respect te kennen W: A: Carstairs ingezeten dezer kolonie als 
gemagtigde van J: W: Reece, dat des suppliants principaal tot verbetering van zijn fortuin in 
den jare 1801 zich aan den destijds gouverneur generaal dezer kolonie heeft geadresseert en in 
dato 30 september van hetzelve jaar, van den zelven heeft geobtineerd de gift of concessie van 
een perceel land gelegen tusschen de rivieren Copename en Correntijn op de generale 
schetskaart bekend onder no. 222 ter groote van vijfhonderd akkers met een face van dertig 
ketingen  
Dat alhoewel bij de warrand van het gemelde land bij art 1 was bepaald dat de approbatie op 
dezelve binnen zekeren daarbij bepaalden tijd van den landsheer moest werden verzogt, des 
suppliant principaal zich echter door de bijzondere politieke gesteldheid van de kolonie buiten 
staat heeft bevonden om tot dat einde eenig adres te doen, en dus heeft moeten afwagten dat 
vanwegen het gouvernement zoude worden aangewezen bij welk hoog gezag men zich ter 
verkrijging dier approbatie zoude behoren te wenden. 
Dat den suppliant qq ten gevolge dezer onvermijdelijke verhindering verstoken is gebleven 
van de mogelijkheid om aan de gemelde konditie van de warrand te voldoen, en alzoo nog in 
het geval verseerd van een vollendig bewijs te besitten van het aan hem qq in voegen 
voormeld vergund land. 
Dat nog thands aan hem en anderen in gelijke omstandigheden door een onlangs door het 
gouvernement alhier gedane publieke kennisgeving is aangetoond hoedaning zij zich 
opzigtelijk het doen van verzoeken ter verkrijging van deze ontbrekende approbatie zouden 
hebben te gedragen. 
Dat den suppliant qq van deze aangewezen wijze gebruik makende, te rade is geworden zich 
tot uwe majesteit te wenden met eerbiedig verzoek dat het hoogst dezelve moge gelieven te 
behagen de aan den suppliant door den de gouverneur generaal dezer kolonie J: F: Friderici in 
dato 30 september 1801 verleende warrand van een perceel land, waar van hij de vrijheid 
neemt kopij authentiek bij deze over te leggen, benevens een kaart figuratief der strekking en 
belending, gunstig te approbeeren en van deze hoge approbatie aan den suppliant qq te doen 
blijken en forma 
Suriname den 6 januari 1819 
welk doende 
J: C: Guicherit 
 
1824 - request 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen James Campbell ingezeten dezer kolonie, dat 
Joseph Wood Rocu, op den 30 september 1801, van den toenmaligen gouverneur Friderici, 
heeft verkregen eene warand, voor een perceel land gelegen aan de zeekust, tusschen de 
rivieren Corrantijn en Coppename ter grootte van 500 akkers, en welk perceel is bekend onder 
no. 222, zijnde hetzelve perceel gesitueerd, zo als de hierbij overgelegen kaart, op den 4 
october 1805, door den landmeeter Sam: Ricketts geformeerd, en het mede hierbij 
overgelegde certifikaat door den geswooren landmeeter en rooijmeester A: H: Hiemcke sub 
dato heden afgegeven, zijn aanwijzende 
Dat deze Jos Wood Rocu bepaling in dezelve warand voorkomende om de appprobatie op 
dezelve te verzoeken van den landsheer die nader zoude worden aangewezen is nagekomen, 
als blijkende het ter gouvernements secretarij, dat hij kort na de aanwijzing van den landsheer 
en wel op den 6 januariij 1819, door zijnen toemaligen gemagtigden W: A: Carstairs, een 
request om approbatie op voormelde warand aan zijne majesteit gerigt, aldaar heeft 
ingeleverd. 
Dat korten tijd naderhand en wel den 25 februarij 1819, voorn: J: W: Rocu, het voormelde 
perceel land heeft verkocht voor de som van f 5000,- en hetzelve met voorkennis van den 
toenmaligen gouverneur generaal ad interim blijkens diens resolutie van den 6 februarij 1819 
no. 63 ten behoeve van den kooper W: Robertson ten overstaan van heeren raden in den 
Hoove van Civiele Justitie heeft getransporteerd. 



Dat eenigen tijd naderhand, deze W: Robertson geene kans ziende om het voormelde perceel 
land nog braak liggende met succes onder cultuur te brengen, hetzelve weder voor gelijk 
bedrag als waarvoor hij hetzelve gekocht, en op welken verkoop de executeur van gem: W: 
Robertson, George Mac Andrew of te wel diens speciaale gemagtigde Colin Campbell jr. alnu 
ten behoeve van den suppliant legaal transport wenscht te passeren.  
Dat omstreeks den tijd dat het voormelde aan zijne majesteit gerigte request, zonder dispositie 
retourneerde, de zo even genoemde W: Robertson overleden zijnde, hierin hoofdzakelijk de 
oorzaak gelegen is, waarom sedert het vragen van approbatie opde voormelde warand of wel 
om eenen nieuwen grondbrief, ingevolge 's konings besluit van den 20 december 1820 no. 46, 
is vertraagd. 
Dat ondertusschen de suppliant qq echter alnu gaarne willende voldoen aan uwer excellenties 
publickatie van den 23 februarij ll gouvernements blad no. 3 en aan uwer excellenties 
resolutie van den zelf den dag no. 48 waarvan hem een afschrift is geworden, alnu ingevolge 
art 3, 4 en 5 van welgemeld besluit wenscht door intermediair van uwe execellentie 's konings 
approbatie op de voormelde warand van den gouverneur Friderici de dato 30 sept: 1801 te 
mogen krijgen of wel eenen nieuwen grondbrief, overeenkomstig het moedel gevoegd aan 
welgemeld koninklijk besluit van den 20 december 1820 no 4, doch in het laatste geval, met 
dispenstie van de betaling van de f 3000,- bepaald bij art 1 van welgemeld besluit en bij art 2 
van den aan hetzelve gehechten grondbrief, zoals ook van de betaling van vijf en twintig 
stuivers recognitie per akker gedurende twee jaren en wel het vierde en vijfde der uitgifte 
bepaald aan het hoofd van art 2, des grondbriefs, almede van den inhoud van het 5de artikel 
deszelven grondbriefs en zulks op grond dat er bepalingen, min of meer van gelijken aard 
bestaan hebben, en de warand van den gouverneur Friderici van het jaar 1801, waaraan reeds 
is voldaan geworden, terwijl de suppliant qq vermeent niet allen op voorsz: gronden op de 
voorm: dispenstien aanspraak te mogen maken, maar ook ingevolge art 8 van zijnde majesteit 
voormeld besluit en ook uit aanmerking dat hij die het voormelde perceel, voor slecht korten 
tijd, gekocht heeft braak en ongecultiveerd, zo dat hij hetzelve met f 5000,-zijnde het bedarag 
des koopschat, rijkelijk te betaald heeft hetzelve heeft gevormd tot eene katoen plantage 
bekend onder den naam van Friendschip, waarop zich reeds behalve de noodige suffinate 
gebouwen 37 koppen slaven bevinden, hebbende in het gepasseerde jaar reeds 50 balen 
katoen opgeleverd, zo dat hij met de door hem opgenomen gelden, waaruit hij den aanleg en 
vergrooting dezer plantage moet vinden en waarvoor hij bij het passeren van transport te 
zijnen behoeve dezelve plantage Friendschip hypothecair, moet verbinden den land alreeds 
een niet onaanzienlijk voordeel heeft toegebracht, als hebbende hij niet allen alle plantage 
lasten steeds prompelijk voldaan, maar ook de altoos durende jaarlijksche recoqnitoe a 2 
stuivers per akkers, die even als alle andere gelden lasten behoorlijk zijn aangzuiverd  zoals 
blijkt uit het hieraan geannexeerde certifikaat, door den ontvangers van het kantoor der 
hoofdgelden en van het kantoor der landstaxen afgegeven. 
en aangezien de suppliant zich vleit dat uwe excellentie zich onbezwaard zal vinden om 
approbatie op de voormelde warand of wel eenen nieuwen grondbriefs met de voormelde 
dispensatien voor den suppliant of wel voorste plantage Friensdship van zijne majesteit te 
verzoeen en met uwer execellentie gunstige consideratien te ondersteunen. 
Zo keert hij zich tot u hoogedel gestrenge eerbiedig verzoekende dat het uwe excellentie 
behage. 
1. Te approberen de voormelde kaart op den 4 october 1805 door den gesworen landmeeter 
Sam: Ricketts geformeerd, alsmede de kopijen derzelve op heden door den gesworen 
landmeeter A: H: Hiemcke vervaardigd, zoals ook het door laatst gen: landmeeter sub dato 
heden in duplo afgegeven certifikaat relatief tot het voormelde perceel no. 222 ofte wel 
plantage Friendschip 
2. Van zijne majesteit voor dezelve plantage Friendschip te verzoeken approbatie op de 
voormelde warand van wijlen den heer gouverneur Friderici dd 30 september 1801 ofte eenen 
nieuwen grondbrief overeenkomstig het model gevoegd aan hoogst deszelfs besluit van den 
20 december 1821 no. 46, doch zulks met de hiervoren opgegevene dispenstien en dat 
verzoek met uwer excellenties gunstige consideratien te appruijeren 



3. Inmiddels en onder afwachting van 's konings dispositie, aftezien van het regt van naasting 
op den verkoop van het meergemelde perceel land no. 222 door wijlen W: Robertson aan hem 
supplian, voor de som van vijfduizend guldens sur. kt., zijnde hij suppliant daarentegen bereid 
zich te verbinden tot de volle nakoming van 's konings eventuele dispositie zelfs om tot 
zekerheid daarvan door uitdrukkelijke insertie in de akte van het te zijnen behoeve te passeren 
transport de dikwijls plantage Friendschip cum annexis, daardoor te verbinden en excutabel te 
stellen 
Paramaribo den 12 junij 1824 
welk doende,  J: G: Ringeling 
 
1824 - certificaat 
Certifikaat 
Relatief tot het perceel land no. 222, gelegen aan de zeekust tusschen de rivieren Corrantijn 
en Copenaame 
1. De warand van dit perceel de dato 30 september 1801 is te vinden in het archief en wel in 
het waranden boek no. 2b fo. 698 
Aan deze warand ontbreekt nog de approbatie van den landsheer 
2. Van de aan mij overgelegde ongeapprobeerde kaart, is in het archief geene kopij te vinden. 
Weshalven ik voor de archieven nog twee kopijen heb vervaardigd, en aangezien die kaarten 
overeenkomstig de warand en de generale kaart van de kust zijn, kunnen dezelve 
geapprobeerd worden. 
3. Gemeld perceel ligt tusschen de perceelen no. 221 en 223 ; en houdt in deszelfs voor- en 
achter fatie elk 30 kettingen, in de lijn met het perceel no. 223 houdt hetzelve 161 kettingen 
en 11 voeten, en in de lijn met het  perceel no. 221 houdt het zelve 172 kettingen en 11 
voeten, houdende voormeld perceel no. 222 dus eene vlakte van 500 akkers. 
Zulks certificere 
Actum Paramaribo den 12 junij 1824 
A: H: Hiemcke 
geapprobeerd bij resolutie van zijne excellentie den heere generaal majoor gouverneur der 
kolonie Suriname van den 12 junij 1824 no. 197 de secretaris het gouvernement 
J: G: Ringeling 
 
1824 - resolutie 
Gelezen het requeste van James Campbell ingezeten dezer kolonie gedagteekend van heden 
om aangevoerde redenen verzoekende dat het ons behage : 
1. Te approberen de kaart van uitmeting op den 4 october 1805 geformeerd door den 
geswooren landmeeter Sam: Ricketts ingevolge eene warand van den Gouverneur Friderici 
van den 30 september 1801 van een perceel land bekend onder no. 222 gelegen aan de 
Zeekust tusschen de rivieren Corantijn en Coppename groot 500 akkers, en welk perceel land 
tegenwoordig is bekend onder den naam van plantage Friendship, zijnde eene katoen plantage 
door den suppliant in cultuur gebragt en bereids van de noodige gebouwen en van 37 slaven 
voorzien, zoals ook de van dezelve kaart sub dato heden door den geswooren landmeeter A: 
H: Hiemcke vervaardigde kopijen en het door laatstgem: landmeeter ingelijks sub dato heden 
in duplo afgegeven certificaat relatief tot het voormelde perceel ofwel plantage Friendship.                                       
2. Voor den suppliant aan zijne majesteit te verzoeken approbatie op de voormelde warand 
ofwel eenen nieuwen grondbrief overeenkomstig het model gevoegd aan 's konings besluit 
van den 20 december 1820 no. 46 en zulks met de dispensatien ten requeste opgegeven en dat 
verzoek met onze gunstige condsideratien te ondersteunen. 
3. Inmiddels en onder afwachting van 's konings dispositie op het sub 2 vermelde verzoek af 
te zien van het regt van naasting op den verkoop in het jaar 1819 door nu wijlen Wm: 
Robertson aan den suppliant gedaan voor de som van 5000 guldens sur. kt. van het voormelde 
in dien tijd nog braak liggend perceel land no. 222, zijnde hij suppliant daarentegen bereid 
zich te verbinden tot de volle nakoming van 's konings eventuele dispositie, ja zelfs om tot 
zekerheid daarvan door uitdrukkelijke insertie in de akte van het te zijnen behoeve te passeren 



transport, de voormelde plantage Friendschip cum annexis te verbinden en executabel te 
stellen. 
Gezien het voormelde certificaat van den geswooren landmeeter A: H: Hiemcke. 
Gelet op de bij hetzelve gerelateerde bijzonderheden. 
Gezien de voormelde warand van wijlen den gouverneur Friderici en de uit krachte derzelve 
geformeerde kaart alsmede de daarvan vervaardigde kopijen. 
Gelet dat ter Gouvernements secretarij consteert dat op den 6 jauarij 1819 door den 
gemachtigden van den vorigen eigenaar een request aan zijne majesteit om approbatie op de 
voormelde warand is ingeleverd.               
Gezien de resolutie van de Gouverneur Generaal ad int: van den 6 februarij 1819 no. 63 
waarbij dezelve op den toen voorhanden zijnde verkoop van voormeld perceel in de 
veronderstelling dat de approbatie op het  toen alsreeds ingeleverd en daartoe tenderende 
request niet zoude worden geweigerd, heeft afgezien van het regt van naasting, op welke 
resolutie wij zijn teruggekomen bij onze resolutie van den 23 sub 7 dezes jaars no. 48  en 
onze publicatie van denzelven dag gouvernement blad no. 3 naar aanleiding der ministerieele 
res: dd 26 september 1823 no. 7/61 
Gelet dat op den overgang van eigendom van voormeld perceel aan W: Robertson de 
transportgeregtigheid is voldaan. 
Gelet op 's konings besluit van den 20 december 1821 no. 46 en op de ministeriele 
aanschrijving van den 11 februarij 1821 no. 5/8. 
Gelet dat wegens voormelde plantage aan geen der landskantoren iets achterstalligs 
verschuldigd is. 
Hebben goedgevonden en verstaan.  
1 - De voormelde kaarten en certificaat te approberen zoals wij doen bij deze. 
2. Aan den suppliant te kennen te geven zoals wij doen bij deze, dat wij zijn verzoek om 
approbatie op den warand van den Gouverneur Friderici van den 30 september 1801 ofwel 
om eenen nieuwen grondbrief overeenkomstig het model gevoegd bij 's konings besluit van 
den 20 december 1820 no. 46, met de ten requeste vermelde dispensatien zullen toezeden aan 
zijne excellentie den heere minister voor het publiek onderwijs de nationale nijverheid en de 
kolonie, om door hoogst deszelfs intermediair zijner majesteits dispositie te erlangen. 
3. Inmiddels en onder afwachting van 's konings dispositie af te zien zoals wij afzien bij deze, 
van het regt van naasting op den voormelden verkoop door nu wijlen W: Robertson aan den 
suppliant gedaan van het meergemelde perceel land no. 22 voor de som van 5000 guldens sur. 
kt., met dien verstande nogtans dat de suppliant zich door uitdrukkelijke inserie in de akte van 
het alnu te zijne behoeven te passeren transport verbinde tot de volle nakoming van zijner 
majesteits eventuele dispositie, en tot verzekering waarvan de plantage Friendship cum 
annexis blijft verbonden en executabel 
4. Een extrakt dezer te doen uitreiken aan den suppliant tot deszelfs narigt, zullende 
provisioneel daaraan worden en bllijven geannexeerd de voormelde warand van wijlen den 
heer Gouverneur Friderici ; de kaart van den gezwooren landmeeeter Ricketts ; en het 
certificaat van den geswooren landmeeter en rooijmeester Hiemcke voormeld. 
5. Een extrakt dezer te doen toekomen aan den heer raad kontrarolleur van Financien tot 
deszelfs informatie, met uitnoidiging om door den bevoegden ontvanger te doen invorderen 
de transportgeregtigheid op den voormelden verkoop gevallen. 
A: de Veer 
ter ordonnantie van zijne excellentie de secretaris van het gouvernement 
J: G: Ringeling 
 
4 – couranten 
 
De Geprivilegeerde Surinaamsche Courant no. 34 Donderdag 20-11-1823 no. 93 (N.A.S.) (pl. 
Friendship) 
ADVERTISSEMENTEN 
HYPOTHEEKEN. 



Den 17e november 1823. Mr. G. A. VAN DER MEE qq. voor JAMES CAMPBELL, Eerste 
hypotheek, ten behoeven JOHN CAMPBELLE SENR. en Co., te Glasgow, van de helfte der 
Plant. Friendschap, aan de Zee Kust gelegen. 
Idem, denzelve qq. als vooren, Eerste Hijpotheek, ten behoeven COLIN CAMPBELL en Co., 
te Glasgow, van de helfte van voorm. Plantagie. 
Idem, dezelve qq., als vooren, tweede Hijpotheek, ten behoeven COLIN CAMPBELL 
DENTen Co., te Rotterdam op de Plantagie voormeld. 
Paramaribo den 20e november 1823 
C. F. STEINHARD B. en C. 
 
De Gepriviligeerde Surinaamsche Courant, no.52 Donderdag 17-04-1828 no.31 (N.A.S) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 10 april 1828 
COLIN CAMPBELL JR. qq. c.s. voor den boedel JAMES CAMPBELL, aan COLIN 
CAMPBELL DENT & CO, van de plant. Friendship, gelegen aan het opper district Nickerie, 
tot kwyting van de daarop gevestigd schuld. 
,, COLIN CAMPBELL JR. qq voor JAMES TOWER, JAMES BARCLAY en JAMES 
MACPHERSON, aan COLIN CAMPBELL DENT & CO., van de plantage Bantaskine cum 
annexis, gelegen aan het opper district Nickerie, tot kwyting van daarop gevestigde schuld 
Paramaribo den 17 april 1828 
Ph. STEINHARD P. B. en C. 
 
Surinaamsche Courant, no.69 Zaterdag 16-07-1836 no. 57 (N.A.S) 
ADVERTISSEMENTEN 
Over zes weken, de precise dag en datum nader te bepalen, zal door den Vendumeester A. 
SALOMONS worden verkocht, de na volgende verlatene plantaadjes, bekend onder de namen 
van : 
BANTASKINE, FRIENDSHIP en HOPE 208, gelegen in het opper-district Nickerie, 
benevens de daaropstaande gebouwen, bepotingen en beplantingen 
Paramaribo den 14 julij 1836 
 
Nieuwe Surinaamsche Courant, no.69 Zaterdag 19-11-1836 no. 93 (N.A.S) 
ADVERTISSEMENTEN 
De reeds geannonceerde verkoop van de navolgende effecten, zal al nu plaats hebben, op 
dingsdag den 29sten dezer, ‘s voormiddags om 9 ure, ten huize van den Vendumeester A. 
SALOMONS: 
1°. De plantaadje HOPE, gelegen in het opper-District Nickerie, bekend onder Lot-Land no.  
      208 

2°. De plantaadje BANTASKINE, gelegen als voren. 
3°. De plantaadje FRIENDSHIP, gelegen als voren 
De Veil-conditien liggen ter visie der gegadigdens bij opgemelde Vendumeester 
Paramaribo den 18 november 1836 

 
Surinaamsch WeekBlad no. 100, Zondag 01-04-1855 no. 13 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 
De vroeger geannonceerde verkoop van de plantaadjen TOTNESS en FRIENDSHIP, gelegen 
in Coronie, dewelke zeer geschikt zijn voor katoen cultuur en kweekgronden, zal alnu plaats 
vinden op vrijdag den 6 april des morgens om 9 ure, bij- en door den Vendumeester J. C. 
GOMPERTS, alwaar de koopconditien ter inzage liggen 
Paramaribo den 31 maart 1855 
D. C. MUNRO qq 
 



Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 99, Donderdag 19-07-1855 
no. 86 (N.A.S.) 
ADVERTISSEMENTEN 
TRANSPORTEN 
Den 16 julij 1855, J. C. GOMPERTS Vendumeester aan G. MAC DONALD, van twee 
perceelen lands, bekend onder no. 223 en 224, dragende den naam van plant. TOTNESS, 
gelegen in CORONIE 
Idem, dezelve aan A. MAC DONALD, van de plant. FRIENDSHIP, gelegen in CORONIE 
Paramaribo den 16 julij 1855 
De Griffier bij het Geregtshof 
MARTINI VAN GEFFEN 
 
5 – de bouw van de DC woning 
Landsarchief, archief bouwdepartement, doos 1868 
De bouw van de commissariswoning te Friendship ving aan in Januari 1868 ; De aannemer 
van het gebouw was de heer Begbie ; de aanneemsom is (nog) onbekend. Het werk zou 8 
maanden duren, maar dit liep uiteindelijk uit tot 11 maanden. De districtcommissaris Van de 
Brandhof hield de zaak nauwlettend in het oog, en heeft ook nog verbeteringen doorgevoerd. 
Via de briefwisseling van het bouwdepartement is de voortgang van de bouw redelijk te 
volgen. Deze briefwisseling vormt geen apart dossier, maar is verspreid in het archief. 
 
geregistreerd onder no. 38, den 29e January 1868  
Coronie, den 24e januarij 1868  
no. 32 
Aan den Heer waarn. Chef van het Bouwdepartement, Paramaribo. 
 
Ik acht het noodig UEdgestr. kennis te geven, dat mijne oude woning reeds nagenoeg geheel 
afgebroken is. En de heer Begbie binnen een paar dagen in het district verwacht wordt, om 
een aanvang te maken met het leggen der grondslagen voor het nieuwe gebouw. 
Bijaldien ik thans op de plantage Sarah en alsoo te ver van den post woon, om bij den 
opbouw der nieuwe woning, op de rigtige uitvoering van het plan te kunnen toezien ; Zoo 
neem ik de vrijheid, UEdG in overweging te geven, om één uwer opzigters speciaal voor dat 
toezigt naar hier te detacheren, of althans minstens eenmaal per maand een deskundige naar 
dit district af te zenden, om het werk te controleren. 
 
De Districtcommissaris van Coronie, 
VandenBrandhof. 
 
geregistreerd onder no. 104, den 4 april 1868 
Coronie, den 22e Maart 1868 
no. 91 
Aan den Heer waarn. Chef van het Bouwdepartement, Paramaribo.  
 
Bij UEdGestrenge missive van den 18n November Ao. po. no. 241, mogt ik o.m. het berigt 
ontvangen, dat door den heer Gouverneur waren toegestaan eenige door mij verlangde 
wijzigingen in den bouw der alhier opgerigt wordende nieuwe Commissaris woning, en dat 
daaromtrent onderhandelingen met den aannemer R. Begbie waren geopend. 
Toen ik daarna zijdens UEdGestr. betreffende deze zaak verder niets vernam, vleide ik mij, 
dat de onderhandelingen met den heer Begbie tot een gewenscht einde hadden geleid, en was 
het mij daarom geene geringe teleurstelling, kortelings van genoemden aannemer te 
verneemen, dat het tegendeel het geval was geweest. 
Hoe ongaarne ik nu ook andermaal op deze zaak terug kom, zoo springen de dringende 
noodzakelijkheid en de groote wenschelijkheid der door mij voorgestelde veranderingen, bij 
den aanvankelijken opbouw der woning (zij staat thans in 't geraamte) toch te zeer in het oog, 



om daarin geene voldoende aanmoediging te vinden, om nog weder een poging tot derzelver 
verkrijging te beproeven ; Ik ga daartoe nu te eerder over, omdat de aannemer Begbie mij 
gemagtigd heeft, aan UEdGestr. te doen weten, dat hij thans bereid is, de voorgestelde 
veranderignen daar te stellen voor de daarvoor als maximalen door den Heer Gouverneur 
bewilligde som van f 250,- (twee honderd vijftig gulden). 
Terwijl ik Uwe welwillende medewerking voor deze zaak beleefdelijk inroep, heb ik tevens 
de eer, UEdGestr. voor te stellen op grond van het boven vermelde aanbod van den Heer 
Begbie, den Heer Gouverneur opnieuw in overweging te geven, de door mij gewenscht 
wordende zoo hoog noodzakelijke veranderingen in den bouw der bedoelde woning, tegen 
een vergoeding aan den aannemer van f 250,- alsnog te willen toestaan.   
 
De Districtcommissaris van Coronie, 
VandenBrandhof. 
 
geregistreerd onder no. 131, den 13 Mei 1868 
Coronie, den 30e April 1868 
no. 149 
Aan den Heer waarn. Chef van het Bouwdepartement, Paramaribo.  
 
Doordien de in aanbouw zijnde nieuwe Commissaris woning ongeveer 15 voeten breeder is 
dan de oude was, is het noodig dat de ijzeren regenbak, staande op den Z. O. hoek van het 
gebouw, p.m. 10 voeten meer naar achteren verplaatst wordt. 
De kosten van dit werk zullen - indien de steenen basis- of voet, waarop de bak rust, bij de 
verplaatsing niet veel lijdt - niet zeer hoog loopen, en vermoedelijk de vijtig gulden niet te 
boven gaan. 
Ik heb derhalve de eer UEdGestrenge te verzoeken, aan den Heer Gouverneur de voor dit 
werk vereischte magtiging te vragen, en mij tot uitvoering van hetzelve voor eenen korten tijd 
te willen afstaan drie of vier soliede dubbele dommekragten. 
 
De Districtcommissaris van Coronie, 
VandenBrandhof. 
  
geregistreerd onder no. ....., den 31 October 1868. 
resolutie 31 october 1868 no. 8 
 
De Gouverneur der kolonie Suriname, 
 
Gelezen hebbende de missive van den opzigter tijdelijk belast met de functien van den Chef 
van het Bouwdepartement d.d. 28 October j.l. N.183, waarbij omtrent de nieuwe 
commissariswoning te Coronie wordt aangemerkt: 
a -  dat zij niet voltooid en afgewerkt is, zooals van een goed werk, en volgens bestek en 

voorwaarden mag worden geeischt, doch dat het daaraan ontbrekende gemakkelijk kan 
worden verholpen, waartoe de aannemer zich onverwijld naar Coronie zal begeven, 

b -  dat, hoewel het werk drie maanden na den bepaalden tijd is afgeleverd, de vertraging 
echter hierin is gelegen, dat de aannemer, nu het Gouvernementskanaal door geladen 
schoeners niet kan worden bevaren, verplicht is geweest de bouwmaterialen met 
belangrijke uitgaven en tijdverlies over Leasowes en Burnside per as op 1 1/2 en 2 uren 
afstand naar de werkplaats te vervoeren, 

Weshalve in overweging wordt gegeven: 
1 -  dat magtiging wordt verstrekt om aan den aannemer de beide laatste termijnen van het ter 

zake bedongen loon te doen uitbetalen, en slechts in te houden de som van f 250,-, welke 
hem voor buitengewone werken toekomt, totdat door den Districts Commissaris belast 
met het beheer van Coronie zal zijn berigt, dat de aannemer aan zijne verpligtingen heeft 
voldaan. 



2 - dat de laatstgenoemde zoowel om de sub b vermelde reden, als ter voorkoming van 
ontmoediging bij de inschrijvers voor de uitvoering van gouvernements werken, worden 
vrijgesteld van de bepaalde boeten op het niet tijdig afleveren van het hiervoren bedoeld 
werk. 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
De sub 1 verzochte magtiging tot uitbetaling van de beide laatste termijnen der 
aanbestedingen, en tot voorlopige inhouding van het bedrag van f 250,- (twee honderd vijftig 
gulden) ; alsmede de sub 2 bedoelde vrijstelling van boeten met deze te verleenen. 
En zullen hiervan afschriften worden gezonden aan den administrateur van financien, den 
District Commissaris belast met het beheer van Coronie, en den opzigter voornoemd. 
Voor extract uit het Gouvernements Journaal, 
De Gouvernements Secretaris, 
E. van Emden. 
 
geregistreerd onder no. 305, den 26 novr. 1868 
Coronie, den 13e November 1868 
no. 373 
Aan den Heer waarn. Chef van het Bouwdepartement, Paramaribo.  
 
Bij deze heb ik de eer UEdG. te verzoeken van den Heer Gouverneur autorisatie te willen 
aanvragen om den ijzeren regenbak op de plaats mijner woning, met ééne plaat te doen 
vergrooten. 
De omstandigheid, dat wij telkens bij eenigzins langdurige droogte, zooals o.a. thans reeds 
sedert eenige weken het geval is, totaal gebrek aan regenwater lijden, en er in deze zoo 
onmisbare behoefte op geene andere wijze kan voorzien worden, zal naar ik mij vleyen durf, 
voor deze aanvrage eene genoegzaam dringende reden geacht worden, om daarop het 
vereischte fiat van Zijne Excellentie den Heer Gouverneur te bekomen. 
  
De Districtcommissaris van Coronie, 
S. (of J.) VandenBrandhof. 
 


	index Coronie



