opreis

Of je nu diep in de jungle
zit, aan de boorden van de
Atlantische Oceaan, of in
het hart van Paramaribo:
Suriname swingt. Het liefst
met een biertje, de Djogo.

Tekst jan-henk zandberg fotografie maarten stolp
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Swingend
Suriname

opreis

De houten boot bonkt in het donker door de branding en een

gastenverblijven aan een palmenstrand, is uitgegroeid tot een

moment later klapt de boeg op het strand. ‘Let op, dáár…’, zegt gids

populaire eco-bestemming. Benito en zijn dorpsgenoten waken aan

Benito plots en hij wijst in het duister naar sporen in het zand. Het lijkt

de monding van de Marowijne nu als veldheren over hun gekoesterde

net alsof een voertuig met rupsbandjes zich zojuist over het

natuurreservaat. Benito: ‘Als het goed gaat met de dieren, gaat het

maagdelijke strand heeft verplaatst. Kordaat lopen de kaarsrechte

goed met ons.’

sporen van de oceaan naar het aangrenzende mangrovebos.
Vorsend speurt Aloema Benito nu door de tropennacht en dan

Jungle

fluistert hij: ‘Ik zie er één. Vlug, kom kijken... Wel rustig aan.’

Baboensanti is niet de enige ver-weg-van-de-bewoonde-wereld-

Vervolgens zien we een zeer zeldzaam schouwspel: in een zelf

belevenis in Suriname. Honderden kilometers stroomopwaarts, diep

omgespitte kuil legt een net vanuit Afrika gearriveerde zeeschildpad

in de jungle op de machtige Surinamerivier, zoeken we – nu wel met

haar eitjes. Het prehistorische dier blijkt verrassend groot, bijna

zaklamp – naar kaaimannen, die zich hier ‘s avonds op de zandbanken

formaat Suzuki Alto. ‘Sommige exemplaren wegen 750 kilo’, weet

vertonen. Links en rechts schieten ze ons inderdaad met snelle

gids Aloema. ‘Ze is nu in een trance. We mogen haar absoluut niet

plonsjes voorbij, terwijl het regenwoud al fluitend, zagend, raspend en

storen.’ Ondertussen schijnt hij met een bescheiden groenig

brullend (de apen) haar eigen soundtrack verzorgt. Het is zo’n

zaklampje, strategisch iets naast het schild. Hier op Baboensanti, het

enerverende ervaring, waar Suriname in grossiert. Al bleek de tocht

legstrand bij het plaatsje Galibi, heerst lichtdiscipline. De strandbezoe-

per korjaal (boot van uitgeholde boomstam –red.) in het donker net zo

kers zijn nog net niet gefouilleerd op zaklampen en fotograferen met

spannend. Overdag is zo’n boottrip prachtig. Je kan vanaf de eerste

flits is vanzelfsprekend taboe. Dat leidt de werpende zeeschildpadden

rang de jungle en haar fauna spotten, maar hachelijk kan het bepaald

teveel af. De nesten lijken tegenwoordig heilig verklaard, maar ooit

zijn, als de bootsman stoïcijns dwars door stroomversnellingen koerst

werden de eieren, zo vertelt Benito, door de lokale bevolking

en indrukwekkende rotspartijen op luttele centimeters ontwijkt. In de

gestroopt en lucratief doorverhandeld als delicatesse. Inmiddels

bange wetenschap dat die er in het donker nog steeds liggen, vormt

erkennen ze in Galibi de waarde van het legstrand, waarvan er slechts

dit nautische uitstapje best een uitdaging, vooral omdat de bootsman

een paar in de wereld zijn. Het paradijselijke gehuchtje met zijn knusse

geen licht voert. ‘Komt goed’, verzekert hij in hurkzit vanaf de plecht.
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Sinds kort is ook de
fiets succesvol
geïntegreerd in de
Surinaamse
samenleving
>

opreis

‘Het regenwoud
verzorgt al fluitend,
zagend en raspend
haar eigen soundtrack’
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nationaal legendarische Djogo’s. U denkt: Djogo’s? Welnu, dat zijn

Ondertussen barst uit de speakers swingende en licht scabreuze

flessen bier in de gezelschapsconfiguratie van een liter. Op de

Caribische muziek. In het aanpalende openbare sanitair hangen nog

In die pijnlijke vaderlandse geschiedenis past eveneens Fort Zeelandia,

zandbankjes van Danpaati smaken ze prima bij een kampvuur. Zeker

twee bordjes. De eerste meldt: small business: 0,50 SD, big business:

iets verderop aan de Surinamerivier. Eeuwenlang fungeerde dit als één

na zo’n expeditie overdag door het dichte oerwoud aan de overkant,

1,- SD. Op de andere wordt men verzocht geen sigarettenpeuken in

van de Hollandsche bolwerken om de slavenplantages te beschermen.

waar de tanige met een dodelijke machete uitgeruste gids je

het urinoir te gooien. ‘Ik plas bij u thuis toch ook niet in de asbak?’,

Het fort was eveneens de locatie waar Desi Bouterse zich in december

raadselachtige blaadjes laat eten, je speren leert maken en je verder

grijnst de uitbater bij de ingang.

1985 ontdeed van zijn criticasters. De nog zichtbare kogelgaten vormen

het swingen geblazen tijdens de dansshow van de lokale dames, die

Breedlachend

– het blijft Paramaribo – het zeer prettige restaurant Baka Foto, bestierd

eveneens met schwung en fanatiek gehak de verse maaltijden

De vriendelijkheid en tolerantie van Suriname komt terug tijdens een

door een Nederlander. Niet onlogisch: voor Nederlanders blijft de

bereiden. Kostelijk voedsel trouwens, want hé, ‘t blijft toch Suriname.

kalme stadswandeling door Paramaribo, waar de moskee en de

voormalige kolonie een comfortabele mix tussen exotisch en

synagoge in de Keizersstraat gebroederlijk naast elkaar liggen. Uniek in

vertrouwd. Vanwege de taal uiteraard, maar ook door de herkenbare

de wereld. Ze worden geflankeerd door een prachtige kathedraal, die

bestrating, bewegwijzering en Bert Haanstra-achtige details als al die

nog met een Tarzan-liaan door de vegetatie mag zweven. ’s Avonds is

De Waterkant

het monument voor de afschaffing van de slavernij in 1893.

hier stille getuigen. Nu huist in Fort Zeelandia het nationale museum en

‘Ik oriënteer mij op de contouren van de bomen.’ Gelukkig maar.

Dit land kent een rijke eetcultuur. Uiteraard is de keuze in Paramaribo

geheel uit hardhout is opgetrokken, evenals de historische binnenstad,

klassieke PTT-brievenbussen. Sinds kort is ook de fiets succesvol

Draaipunt voor de jungle-tours is het mini-eilandje Danpaati, midden

het grootst, van dimsum tot roti en van rendang tot bakeljauw: het is

dat een Unesco-status heeft. Op het lommerrijke Onafhankelijkheids-

geïntegreerd in de Surinaamse samenleving, die zich voorheen het liefst

in de rivier. Zie het als een kleinschalig resort met schattige huisjes

allemaal smullen. Bijkomend voordeel is dat de keukens in Suriname

plein pronkt het beeld van Johan Adolf Pengel, de trotse aartsvader van

airconditioned verplaatste. Deze introductie is met name te danken aan

van hout en riet met – dat spreekt – een hangmat op de veranda.

meestal zeer hygiënisch zijn. Waar je soms in meer exotische

het nieuwe Suriname. Hij is omzoomd door ministeries en het fraaie

de blonde invasie van Nederlandse stagiaires die zich er bij voorkeur en

Relaxen, dat blijft namelijk een sleutelwoord in Suriname, ontstressen

bestemmingen je darmflora niet al te zeer moet tarten, daar is de kans

witte Presidentieel Paleis. Bijna elke zondagochtend vinden hier ook

fier op voortbewegen. Gevolg: je kan in Paramaribo rijwielen huren. Het

al evenzo. Er bestaat op Danpaati bijvoorbeeld geen robuust

op voedselvergiftiging hier eigenlijk verwaarloosbaar. De beste plek

officieuze wedstrijden tussen gekooide zangvogeltjes plaats. Een beetje

gebied rond Fort Nieuw Amsterdam in het dromerige district

GSM-signaal, laat staan wifi (dan doe je die jaloersmakende

voor een snelle snack en een voordelige versnapering in de hoofdstad

zangvogel is een fortuin waard, zo blijkt. ‘Ik heb mijn vogeltje onlangs

Commewijne leent zich met haar oude plantagewoningen en stille in de

Facebook-update maar iets later). De elektriciteit komt van zonnecellen

is De Waterkant. Noem het een bonte verzameling eet- en drinktentjes,

verkocht en daar rij ik nu dus deze auto van’, vertelt een breedlachende

zon zinderende straten nog het best voor een loom fietstochtje. Het is

en – alleen ’s avonds – van een brommende generator. Het bier is

waar de autochtone bevolking zich in alle etniciteiten verpoost. En ja,

creoolse man, terwijl hij op de motorkap van een imposante Toyota-

weer één van die vele toeristische geheimen in Suriname. Maar een

echter altijd koud. Overal waar je komt in Suriname, hoe afgelegen

in het gemeenschappelijke Nederlands blijkt het gemakkelijk kletsen

SUV klopt. Dat Suriname ook minder blijmoedige episodes kent,

klein advies: ervaar het vooral spoedig, voordat het massatoerisme

ook, telkens struikel je over de Parbobier-koelkasten, met daarin de

(en geinen) met de hartelijke en aangenaam beleefde Surinamers.

illustreert het standbeeld van Kwakoe, de slaaf die zijn ketenen afwerpt,

deze tropische parel als swingend vakantieland ontdekt.

ledenaanbieding

Wie, wat, waar…
Suriname
Officieel de Republiek Suriname. Het land grenst in het oosten
aan Frans-Guyana, in het westen aan Guyana, in het zuiden aan
Brazilië. Door het midden en oosten van het land stroomt de
rivier Suriname. Het land is vier keer groter dan Nederland,
maar telt slechts 566.000 inwoners.

4 Kampioen-tips

1
2
3

Vanaf € 1.999,- p.p.
Ga met FOX Vakanties op ontdekking door Suriname.
Bezoek Paramaribo met haar koloniale gebouwen, vaar
over de Suriname-rivier zo het tropisch regenwoud in en
bewonder de reuzenschildpadden op het strand. Tot slot

Chinees Restaurant Chi Min is populair bij locals en toeristen,

logeer je in een prachtig jungleresort. ANWB-leden

omdat deze Chinees vlakbij de grotere hotels ligt. All-round

krijgen € 100,- korting* p.p. op deze 16-daagse rondreis.

menukaart, ook verteerbaar voor Europeanen. De prijzen zijn
schappelijk, de bediening is efficiënt. Kijk wel uit met de hete

Wat kost het?

pepertjes! Cornelis Jongbawstraat 83, Paramaribo.

12 feb, 5 mrt, 23 apr

€ 2.149,- p.p.		

19 maart

€ 2.249,- p.p.		

2-pk		

De Creoolse keuken op z’n best en aangenaam gelegen langs

28 mei

€ 1.999,- p.p.		

de waterkant, net om de hoek bij Fort Zeelandia. Bij

23 juli

€ 2.549,- p.p.

Restaurant De Gadri serveren ze gerechten, maar ook

6 augustus

€ 2.529,- p.p.

broodjes pom en gebakken vis. Prijsniveau is minstens net zo

Boeken kan tot 31 januari 2015. *De korting is al

vriendelijk als het personeel. Zeelandiaweg 1, Paramaribo.

verrekend in bovenstaande prijzen.

Sidewalk Café ’t Vat is de uitgelezen bestemming voor een

Wat krijg je?

drankje of cocktail. Uitstekende sfeer, maar soms wel een

• retour Amsterdam - Paramaribo met KLM, incl.

reservaat voor KLM-cabinepersoneel en andere Hollanders.
Kleine Waterstraat 1, Paramaribo.

4

16 dagen
Suriname
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luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en brandstofheffing
• Nederlandssprekende, deskundige ANVR-gecertificeerde
reisleiding (dag 1 t/m 14)

Een must-see is de Centrale Markt in Paramaribo. Er is een

• 14 overnachtingen in hotels en cabañas incl. ontbijt

levendig openluchtgedeelte langs de rivier, met vis in alle

• rondreis per airconditioned bus

soorten en maten, kippen (soms nog levend) en fruit. In de

• verblijf in Galibi en Danpaati op basis van volpension

hallen is alles verkrijgbaar, van dvd’s en cosmetica tot

• stadswandeling Paramaribo, bezoek Fort Zeelandia*

verdacht veel lustopwekkende voedselproducten, drankjes en

• riviercruise naar Overbridge met heerlijke snacks

middeltjes. Waterkant, Paramaribo.

• bezoek aan reuzenschildpaddenstrand, Jodensavanne*
• boswandeling, dorpswandeling, culturele avond, Marron

Altijd handig
Amsterdam - Paramaribo

Voor Nederlanders blijft
Suriname een comfortabele mix
tussen exotisch en vertrouwd

museum*, kaaimanspotten bij Danpaati (weersafhankelijk)
• Speciaal voor Kampioen-lezers: ANWB Extra Reisgids
Suriname (één per boeking).

is 9 uur vliegen. Verplicht

Niet inbegrepen: overige maaltijden, entreegelden* (circa

is een toeristenkaart,

€ 20,-), optionele excursies, fooien, visumkosten ca. € 20,-

verkrijgbaar bij aankomst

p.p., bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 p.b.

in Suriname of bij het
consulaat op Schiphol.

Boeken bij de ANWB

Info: fox.nl/suriname. Te

Ga naar anwb.nl/vakantie of bel ANWB Reizen voor

koop bij de ANWB: ANWB

ANWB Leden op 088-269 0 269 (lokaal tarief). De ANVR-

Extra Reisgids Suriname

reisvoorwaarden zijn van toepassing.

(ledenprijs € 8,50).

