De vestigingsplaats Totness aan de Coroniaanse kust
Opperdistrict Nickerie, lot 223 en 224
volgorde der plantages: (van oost naar west)
Inverness - Hamilton - Welgelegen - Moy - Perseverance - Maryshope - Totness - Friendship
- Bantaskine - John - Bella drum - Johanna Maria - Groot en klein Novar - Salem - Clyde Leasowes - Sarah – Burnside
Auteur: Philip Dikland, 2004 ; aangevuld 2010.

Coronie in 1880. Het dorp Totness is op de kaart duidelijk zichtbaar

De plantage Totness is genoemd naar het engelse plaatsje Totness in Devon. De reden
waarom dit is gebeurd is nog niet achterhaald.
chronologie:
1801 – J. Muller
De percelen 223 en 224, het latere Totness, werden in 1801 uitgegeven aan J. Muller.
Waarschijnlijk heeft Muller niets met de percelen gedaan, want in 1821 waren ze nog steeds
onbebouwd.
1821 – J. Bent (almanak 1821)
In 1821 waren de percelen 223 en 224 nog naamloos en onbebouwd. De eigenaar was J. Bent.
Bent was voorts eigenaar van de katoenplantage Sarah, en de plantages Descanzo,
Pietersburg en Domburg aan de Surinamerivier.
In 1832 (Teenstra) was Totness een katoenplantage.

1843 - Alexander MacIntosh jr. (Almanak 1843)
De koopman en planter Alexander Macintosh junior (1803-1853 NOT) 1 uit Inverness was
eigenaar van de 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
Totness. Totness was een kweekgrond, terwijl op Friendship katoen werd gekweekt. Naast
Friendship was er een militaire post aan de mond der Corona kreek.

De militaire post te Coronie. Aquarel G.P.H. Zimmerman, ca. 1865.

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
Alexander (1854 Sur-1880)
geh. Helena Catharina Pippenghegen
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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.

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.
1854 – onbekend
In 1854 kwam Totness niet meer voor op de plantagelijsten, en was vermoedelijk al buiten
productie gesteld.
1862 - de plantage Totness wordt ingericht als gouvernementsvestigingplaats.
Gouverneur Van Sypesteyn richtte te Totness de eerste z.g. "vestigingsplaats" voor
kleinlandbouwers in, waar de ex-slaven onder goede voorwaarden eigen grond konden
verkrijgen.
Van Sypesteyn's gedachte was de ex-slavenbevolking economische zekerheid te bieden in de
kleinlandbouw, en zo te voorkomen dat de zij massaal naar de stad zouden trekken. De
plantagegrond van Totness werd verkaveld in kleinlandbouwarealen. Voor zover nog niet
aanwezig, werden een aantal voorzieningen aangelegd: een markt (te Totness) en een
ambtelijk centrum (het districtcommissariaat te Friendship).

Het middenkanaal van de plantage werd door Chinese arbeiders verbreed en verdiept zodat
het beter geschikt werd voor de scheepvaart. Dit z.g. “gouvernementskanaal” was de
belangrijkste verbinding tussen Coronie en de rest van de wereld.
Broeder H. Weiss van de EBG-gemeente bezocht Coronie in 1914 en verhaalt over de
reisomstandigheden :
“.... Toen werd ’t anker uitgeworpen. Voor de kust van Coronie liggen groote modderbanken,
die ’t den schepen onmogelijk maken, vlak bij land te komen.
Donker was de nacht. Slechts nu en dan verlichtte een bliksemstraal ’t bruingele water en de
wouden vóór ons. De boot werd in ’t ondiepe water heen en weer geslingerd. De regen
stroomde neer. De boodschap was nu maar: geduldig wachten, tot we afgehaald werden.
Eindelijk bemerkten we een licht in de verte, dat steeds naderbij kwam. ’t Was een vrij lange
visscherssloep, die aan stuurboord aanlegde. De sloep werd voortdurend op en neer
geworpen en bonsde met regelmatige tusschenpozen tegen onzen scheepswand. Eerst moesten
nu de goederen voor Paramaribo bestemd, uit de visscherssloep aan boord gebracht worden.
Wij zien geduldig toe. ’t Werkje duurt zowat een uur.
Dan klinkt het : passagiers eerste klasse instappen ! Ik ben de eerste die het schip verlaat. Op
een ogenblik, dat de golven de sloep tot bijna ter hoogte van ’t dek onzer boot opheffen, waag
ik den sprong ....
.... Eindelijk is alles in de sloep : kisten, koffers, pakjes, trommels, vruchten – menschen.
Dicht op elkaar gepakt zit men, naast en op elkaar, en nu begint de veelbesproken nachtelijke
tocht. Na een goed half uur bereiken wij den mond van het kanaal. Langzaam, als ’t ware
vermoeid, glijdt ons vaartuig door de vaargeul tusschen laag struikgewas. ’t Is hier alles
aangeslibd land. Wij hebben onze muskietensluier omgehangen. Zij die niet zoo gelukkig zijn,
trachten met de handen hun huid te beschermen. De bootslui beginnen nu den strijd tegen
muskieten en mampieren. In een grooten ijzeren pot brandt men den bast van kokosnoten ; de
bijtenden rook dringt ons in den neus, maar schijnt werkelijk de muskieten op een afstand te
houden. Onze boot vaart steeds langzamer. ‘t Kanaal wordt voortdurend smaller. We merken
eindelijk niet meer, dat we vorderen, en geven er de voorkeur aan, boot en bemanning goeden
dag te zeggen en te voet onzen tocht voort te zetten. Bij vieren waren we te Totness….”

Het Gouvernementskanaal in 1914.

Langzamerhand groeiden de voorzieningen. Omstreeks 1850 kwam er een EBG-kerk. In 1875
werd er een R.K. kerk gebouwd op de buurplantage Mary's Hope. Feitelijk vormt het
westelijk deel van Mary's Hope samen met Totness en Friendship het centrum van geheel
Coronie.

De EBG-kerk te Totness. Foto KDV architects, 2000.

1909 – dorp (almanak 1909)
Op Totness woonden 786 kleinlandbouwers met hun gezinnen, het dorp was toen veel groter
dan thans het geval is. Zij verbouwden cacao, bananen, en kokosnoten. (surinaamse almanak
1909)
ca. 1940 - ontsluiting (Verbonden, Suriname en DSB, A. Loor, p.84)
De onderlinge verbinding tussen de plantages is altijd goed geweest. Aan de achterzijde van
de plantages ligt een schelprits evenwijdig aan de kust, waaroverheen al in een vroeg stadium
een weg werd aangelegd, de z.g. “oude weg”. Alle bebouwing geschiedde langs deze weg, die
thans een onderdeel van de Oost-West verbinding vormt.
Maar de verbindingen met de rest van Suriname waren slecht. Tot 1940 was Coronie alleen
via zee bereikbaar. Het district lag geisoleerd, met als gevolg dat de ontwikkeling moeilijk op
gang kwam. De bevolking voorzag in zijn eigen behoeften en men kwam nauwelijks buiten

Coronie. Zo groeide een kleine maar hechte samenleving waarvan de sporen vandaag de dag
nog steeds merkbaar zijn, al zijn vele Coronianen thans over de hele wereld uitgezwermd.
Pas in 1940 werd een landverbinding met Paramaribo opengesteld. Met het veer reisde men
vanaf Jenny naar Carl-Francois in Saramacca, en vandaar liep een nieuwe weg via Groningen
en Uitkijk naar Paramaribo.
Met de aanleg van de Oost-Westverbinding omstreeks 1960 werd de bereikbaarheid wederom
verbeterd. Omstreeks 1977 werd deze weg geasfalteerd. Bij de rivieren waren aanvankelijk
veerverbindingen ingesteld. Thans (2000) zijn echter over alle rivieren bruggen gebouwd. De
brug over de Saramaccarivier werd omstreeks 1978 gebouwd, en de grote brug over de
Coppenamerivier werd in 1999 opengesteld. Deed men in 1914 nog 24 uur over de reis naar
Coronie, thans is de reistijd nog slechts anderhalf uur.
2004 - ontwikkeling
Dankzij de aanleg van de Coppenamebrug is heel Coronie thans volop in ontwikkeling. Ook
in Totness is dit goed te merken. De huizen worden gemoderniseerd of nieuw gebouwd.
Het enige minpunt in deze ontwikkeling is dat de fraaie houten huisjes, het karakteristieke
element van Coronie, plaats beginnen te maken voor stenen nieuwbouw met een eigentijdse
vormgeving. Coronie verliest daarmee een beetje zijn unieke karakter. Jammer, maar
onvermijdelijk.
2004 - de monumenten
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 Totness .

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

Gouvernementskanaal, detail van de sluis. Foto KDV architects, 2003.

Het gouvernementslogeergebouw.Foto KDV architects, 2000.

Totness EBS 63305. Foto KDV architects, 2003

Totness EBS 63403. Foto KDV architects, 2003

Totness EBS 63407. Foto KDV architects, 2003

Totness EBS 63414. Foto KDV architects, 2003

Totness EBS 63414. Huiswerk maken. Foto KDV architects, 2003

Totness EBS 63500. In verval. Foto KDV architects, 2003

Totness EBS 63504. Vacuumpan ? Foto KDV architects, 2003

Totness EBS 63506. Foto KDV architects, 2003

Totness EBS 63507. Foto KDV architects, 2003

Totness EBS 63507. Detail galerij. Foto KDV architects, 2003
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archief Dienst der Domeinen, Paramaribo

Alzoo J: Muller planter en inwoonder aan rio Saramacca zig aan ons bij requeste heeft
geaddresseerd en te kennen gegeeven, dat hij suppliant in rio Saramacca van ons goedheid in
den jaare 1797 hadde geobtineerd een concessie van 500 akkers land, hij ook duidelijk
dezelve heeft begonnen te cultiveeren inzoverre dat hij aldaar heeft aangelegd een coffij
plantagie welke van de nodige kost voorzien en in zijne verwagting is van een zeer
voordeelige uitzigt, dat hij suppliant door deeze aanleg vermids indertijd tot merkelijk
voordeel van de lande in den opbrengst van lasten en inkomsten te zullen contribueeren, hij
genegen is om wanneer wij even goedgunstig aan hem suppliant wilden verleenen een
concessie van 1000 akkers land op de kust bij de copename om aldaar een catoen plantagie te
beginnen.
Weshalven hij verzogte dat hem mag werden geconcedeerd de perceelen land bekend onder
no. en de nodige warrand daarvan verleend.
Zo is 't dat wij hebben goedgevonden en vergunnen en concedeeren gelijk wij vergunnen en
concedeeren aan J: Muller omme in allodialen eigendom op te neemen en erffelijk mogen
bezitten de perceelen land gelegen tusschen de rivieren Copename en Correntijn op de
generaale schetskaart daarvan zijnde bekend onder no. 223 & 224 ter groote van 1000 akkers
met een face van 60 kettingen,
ende zulx onder de navolgende voorwaarden.
Fiat insertio de conditien als bij de warrand van J: Kuvel & J: D: Hoeuft pagina 265.
Aldus gedaan en met ons zegel bekrachtigd alhier aan Paramaribo den 30 september 1801
/ was getekend / J. F. Friderici
/ onderstond / ter ordonnantie van de heer gouverneur
/ en getekend / J: Pringle secretaris
nevens appositie van 't zegel van de heer gouverneur in een witte ouwel met een papiere ruijt
overdekt
accordeert met sijn origineel, Levij Davids gesw: clercq

4 – couranten (betreft alles van A. Macintosh)
Surinaamsche Courant, no.70 Dinsdag 28-02-1837 no. 17 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
TRANSPORTEN
Den 21sten february 1837, ALEXANDER SALOMONS vendumeester, aan A. MAC
INTOSCH, van de plantaadje BANTASKINE, gelegen als voren.
Idem, Denzelven als voren, aan denzelven, van de Plantaadje FRINDSHIP, gelegen als voren.
Paramaribo den 25 februarij 1837
WENTHOLT
Surinaamsche Courant, no. 81 Dinsdag 31-08-1841 no. 70 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
TRANSPORTEN
Den 18den augustus 1841, HUG MACLEOD, aan ALEXANDER MACINTOSH, van twee
loten-landen, in het opper-district Nickerie, bekend onder no. 223 en 224, onder den naam
van plantaadje TOTNESS
Surinaamsche Courant, no. 83 Zondag 06-11-1842 no. 89 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
TRANSPORTEN
Den 5den november, ALEX. MACKINTOSH, aan de EVANGELISCHE BROEDER
GEMEENTE, van een strookje land van de plantaadje CLIJDE, hem in eigendom
toehehoorde, gelegen in het Opper-district Nickerie
Paramaribo den 5 november 1842
De Griffier van het Geregtshof te Suriname
A. VAN MEERTEN
ALGEMEEN NIEUWS- EN LETTERKUNDIG BLAD, no. 85 Vrijdag 19-05-1843 no. 40
(N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
Banannes op plantaadje LELIENDAAL, te bekomen.- Adres A. MAC INTOSH
Paramaribo den 17 mei 1843
Surinaamsche Courant, no. 90 Maandag 07-06-1847 no. 68 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
HIJPOTHEEK
Den 5den junij 1847, A. MAC INTOSH qq, de beneficiaire erfgenamen van wijlen J.
LEACH, eerste hijpotheek, ten behoeve van de PARTICULIERE WEST – INDISCHE
BANK, te vestigen op de plantaadje LELIENDAAL cum annexis, gelegen in beneden
Commewijne
Paramaribo den 5 junij 1847
De Griffier van het Geregtshof
A. VAN MEERTEN
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 02, Dinsdag 03-02-1848
no.14 (N.A.S.)
ADVERTISSEMENTEN
Te koop :
De plantaadje BELWAARDE, groot 1000 akkers, gelegen aan de rivier beneden Suriname.Dat effect heeft groot voordeelen, het ligt in het gezigt der stad en ⅔ der landerijen zijn
onbepolderd en geschikt voor elk product, terwijl door de nabijheid van Paramaribo, de
verzending van hetzelve met weinige kosten is gepaard.
Mede te koop :

Hetzij afzonderlijk of tegelijk met het effect :
De kookhuis, eene stoommachine van hooge drukking a tien paardenkracht, molen, drie
groote ketels, een rietdrager (cane carrier) steenen, enz.
Inschrijvings-billetten worden aangenomen tot ulto. dezer maand, ten kantore van A. MAC
INTOSH
Paramaribo den 1 februarij 1848
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 02, Dinsdag 18-04-1848
no.47 (N.A.S.)
ADVERTISSEMENTEN
TRANSPORTEN
Den 4den april 1848, H. F. WESENHAGEN, D. C. MUNRO en J. TYNDALL, speciale
gemagtigden alhier van ROBERT HELME, te Walthamstow in het graafschap Essex, van
WILLIAM HELME, te Stroud in het graafschap Gloucester, van JAMES HELME, te Leyton
in het graafschap Essex, van MASHITER HELME, te Worthing in het graafschap Sussex, en
van THOMAS HELME, te Ingatestonde in het graafschap Essex, en deze in relatie van
benificiaire erfgenamen van wijlen ISAAC LEACH, aan ALEXANDER MAC INTOSCH,
van de plantaadjen LELIENDAAL en BELWAARDE c.a., de eerste gelegen in beneden
Commewijne en de tweede in beneden Suriname.
Paramaribo den 14 april 1848
De Griffier van het Geregtshof
A. VAN MEERTEN
Surinaamsche WeekBlad no. 04, Zondag 06-04-1851 no.14 (N.A.S.)
ADVERTISSEMENTEN
Te huur :
Het huis en erf aan de Oranjestraat laatst door den WelEd. Heer A. MAC INTOSCH bewoond
Adres bij SAM. B. SANCHES
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 04, Zaterdag 12-04-1851
no.44 (N.A.S.)
ADVERTISSEMENTEN
TRANSPORTEN
Den 4den april 1851, Fungerende Weesmeesters als de openbare voogdij uitoefende over de
minderj. JACOBA SOPHIA AGNETTA MARGARETHA DUNCAN, en J. F. SAILE
VANIER als vader en wettige voogd over de minderjarige WILHELMINA ESTHER
FRANCINA SAILE VANIER, als erfgenamen van hare moeder JACOBA ELISABETH
POMMER ESSCHEN, eerder weduwe J. DUNCAN, aan A. MACINTOSCH, van het huis en
erf aan den Waterkant, N. W. La. A. no. 100a en b, O. W. La. A. no. 55
Paramaribo den 11 april 1851
De Griffier van het Geregtshof
Bij indispositie van denzelven,
W. C. GRUNBERG commies
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 96, Zaterdag 06-08-1853 no.
94 (N.A.S.)
ADVERTISSEMENTEN
TRANSPORTEN
Den 4den augustus 1853, GEORGE CRUDEN, vader en voogd over zijne minderjarige
kinderen aan A. MAC INTOSH, van de verlatene plantaadje CARDROSPARK, gelegen in
het district Coronie en bekend onder no. 228
Paramaribo den 5 augustus 1853
De waarn. Griffier bij het Geregtshof
MARTINI VAN GEFFEN

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. MUNROqq
Surinaamsch WeekBlad no. 100, Zondag 08-04-1855 no. 14 (N.A.S.)
Over zes weken dag en datum nader te bepalen, zal de ondergeteekende bij publieke veiling
verkoopen :
Het huis en erf gelegen aan de Knuffelsgracht bekend onder La. A. no. 229, aankomende den
boedel A. MAC INTOSH, alsmede diverse wel onderhoudene meubelen, tot gemelden boedel
behoorende
Paramaribo den 7 april 1855
D. C. MUNRO qq
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 100, Dinsdag 22-05-1855 no.
61 (N.A.S.)
De vroeger geannonceerde verkoop van het huis en erf aan den Waterkant La. A. no. 100, N.
W. en het huis en erf op de Knuffels gracht La. A. no. 229 N. W., - alsmede wel
onderhoudene meubelen, rijtuigen, glas en aardewerk, enz. enz., aankomende den boedel
ALEX. MACINTOSH, zal alnu plaats vinden op vrijdag den 1 junij e.k. des middags om 5
ure, ten huize op de Knuffelsgracht voornoemd
Paramaribo den 21 mei 1855
D. C. MUNRO qq
Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 99, Dinsdag 27-11-1855 no.
142 (N.A.S.)
ADVERTISSEMENTEN
TRANSPORTEN
Den 23sten november 1855, D. C. MUNRO privé, aan zichzelve qq. de wed. A.
MACINTOSCH geb. DE VILLENEUVE qq, boedel A. MACINTOSH, van ⅓ gedeelte in het
huis en erf aan de Knuffels gracht, N. W. La. A. no. 229, O. W. La. B. no. 147
Paramaribo den 23 november 1855
De Griffier bij het Geregtshof
MARTINI VAN GEFFEN
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
Vaderland – 6 April 1937 (KB) – de verbinding met Coronie
Verandering aan de kust

In den laatsten tijd schijnen grooten veranderingen aan de kust voor te komen. Coronie gaat
nagenoeg schuil achter een modderbank, die dit deel van de kolonie bijna volkomen afsluit
van de buitenwereld. De motorboot, die de passagiers van het mailschip aan wal moet
brengen en omgekeerd, schijnt nog slechts bij hoog water, liefst met springtij, de bank te
kunnen passeeren. De hoofdredacteur van De Surinamer moest op reis naar Coronie liefst
twaalf uur doorbrengen op zee, zonder eenig comfort.
Thans komen berichten in, dat bauxietboten herhaaldelijk blijven vastzitten op ongeveer een
kilometer van het lichtschip. De bank bij het lichtschip zou sterk zijn aangegroeid. Het zal
noodzakelijk zijn een onderzoek ter plaatse te doen instellen, om vast te stellen wat de situatie
is en eventueel maatregelen te nemen. De laatste opneming van dit vaarwater vond plaats in
1925 door kolonel Kremer.
Welke veranderingen soms in korten tijd aan de kust ontstaan, daarvan is Coronie een
sprekend voorbeeld. In 1917 werden opnemingen gedaan, waarbij bleek dat de bank voor
Totness in veertien dagen tijds duizend meter was afgeslagen. Het scheen destijds alsof de zee
Coronie zou verzwelgen. De lichttoren viel in zee en op een gegeven oogenblik konden de
zeeschepen doorvaren tot vijf honderd meter van den wal.
Thans zijn wij weder in een periode van aangroei.
Intusschen wordt aan de landverbinding met Coronie gewerkt. De weg is geheel gereed tot
Groningen (km. 43) en bereidbaar tot de Tijgerkreek (km 58), van dit punt zal men nog 38 km
hebben aan te leggen om de monding van de Coesewijne te bereiken. Van de Coesewijne
monding zal een veerdienst de passagiers overzetten ; het andere weggedeelte naar Coronie is
reeds onderhanden. Aan het weggedeelte tusschen Groningen en Coesewijne werken thans
110 arbeiders. Men zou er gaarne meer te werk stellen, maar er is gebrek aan arbeidskrachten.

