
Brokkelen, breken, 
kieperen, kantelen: 
elke ijsberg vertelt zijn 
eigen geschiedenis.

SURINAME 
MIJN 

LIEF
Per korjaal over de Boven-Suriname:  

vaar mee door het haast ondoordringbare  
regenwoud van Suriname

T E K S T :  M A R C O  B A R N E V E L D      F O T O G R A F I E :  R E N É  K O S T E R

De bevolking van  
Suriname is kleurrijk 
en uiterst vriendelijk.
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Het zilveren schijnsel van dat sikkeltje maan dat in deze tijd van de 
maand de wacht houdt, gaat verborgen achter een dik wolkendek. 
Het enige licht dat ik zie komt van een enkele vuurvlieg.  ‘Eigenlijk 
gaat het hier helemaal niet om vliegen die oplichten,’ zegt gids 
Chapeau Siesa, ‘het zijn cicaden. De grootste zijn de lantaarndra-
gers. Als je die insecten vangt en op je boek spelt, kun je bij het 
schijnsel lezen. Het zijn dezelfde beestjes die je nu hoort.’  

Geen licht, wel lawaai. Wonend in de stad klagen mensen wel-
eens over geluid. Maar de mythe dat je de natuur in moet voor je 
rust, wordt hier flink ontkracht. Zeurend bijna zuigend gemiauw 
dat geleidelijk in decibels toeneemt. Brullende kettingzagen. Het 
monotone gegil van fluitketels, intens hard en doordringend. Het 
zijn bronstige cicademannetjes die lawaai maken om vrouwtjes te 
lokken. En alsof dat nog niet genoeg is, kwaken de boomkikkers 
gezellig mee. Het is een onwerkelijke kakofonie hier in ons kamp, 
kilometers diep in de haast ondoordringbare jungle van Suriname. 
‘Rond een uur of vier, vijf in de ochtend nemen de brulapen ook 
deel aan het jungleconcert,’ lacht Chapeau. ‘Dan lijkt het net of er 
roedels honden aan het blaffen gaan.’ 

Ik lig in mijn hangmat met klamboe te luisteren naar de nacht. 
‘Oenk, oenk,’ hoor ik naast me in de kreek. Met mijn zaklamp schijn 
ik wat over het watertje bij het kamp. Twee lichtjes weerkaatsen 
vlak boven het wateroppervlak. Een kaaiman. Een geruststellende 
gedachte dat deze de wacht houdt, zo vlak voor het slapen gaan. 
‘Wie niet oplet, kan bij dit water zomaar zijn huisdier kwijtraken,’ 
fluistert Chapeau. Maar aangezien Surinamers kaaimannensaté 
erg lekker vinden, is het beest waarschijnlijk banger voor ons dan 
andersom. Waarschijnlijk. Lobi Sranan, ik hou van Suriname.

WE BEVINDEN ONS diep in het regenwoud op vijf tot tien 
kilometer  van de Boven-Suriname, de donkerbruine levensader 
van het binnenland van Suriname. Volgens de Wereldbank be-
staat de oude kolonie voor maar liefst 98,3 procent uit primair 
regenwoud . Daarmee staat het ferm boven aan het lijstje met het 
meeste groen ter wereld per inwoner. Vier dagen geleden zijn we 
uit de hoofdstad Paramaribo vertrokken. 184 kilometer gaat de 
begaanbare weg landinwaarts, langs wegwijzers met plaatsen 
als Bergen-op-Zoom, Jodensavanne en Berg en Dal. De namen  

De nacht in de jungle is 
zwart. Nee, ik bedoel niet 
donker. De nacht, hier 
in het regenwoud in de 
binnenlanden  van Suriname, 
is vandaag pikzwart. Meestal 
wennen je ogen na verloop 
van tijd aan de duisternis  
door elke glimp van licht te 
versterken. Maar dan moet  
er wel een glimp zijn. 

Wie wandelingen of trektochten maakt in de eindeloze leegte van 
Groenland (onder), maakt goede kans muskus ossen te spotten 

(boven). Linkerpagina: Vanaf de ijsbreker MS Fram hebben 
passagiers zicht op de ruige kustlijn.

De korjaal is een handig 
vervoermiddel voor een 

tocht door het binnen-
land van Suriname.
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herinneren aan de oude Nederlandse plantages – 
waar de teelt van suiker, koffie en cacao het ritme 
van de dag aangaf. 

‘Wist je dat Jodensavanne sinds 1999 op Unesco’s 
werelderfgoedlijst voorkomt?’ vraagt Nelson Tiapoe, 
eigenaar van ecoresort Knini Paati die vandaag onze 
chauffeur speelt. Het plaatsje is bijzonder omdat het 
de enige plek in Amerika is waar 17de-eeuwse Joden 
een autonome nederzetting hadden – eentje met vrij-
heid van godsdienst, eigen rechtspraak en zelfs een 
eigen militie. ‘Niet dat de lokale heersers, de Sociëteit 
van Suriname, zulke principiële vrijdenkers waren 
hoor,’ lacht Nelson. ‘Het was gewoon beter voor de 
handel. Dan bleven ze tenminste, in plaats van verder 
te trekken.’ 

Opgericht als particuliere Nederlandse koloniale 
onderneming kreeg de Sociëteit in 1686 het alleen-
recht op de exploitatie van Suriname. Er waren drie 
aandeelhouders: de West-Indische Compagnie 
(WIC), de familie van Aerssen van Sommelsdijck 
(de op dat moment rijkste familie van de Lage Lan-
den) en de stad Amsterdam. Cornelis van Aerssen 
van Sommelsdijck werd de eerste gouverneur. De van 
elders gevluchte Joden waren welkom: ze begonnen 
plantages en verhoogden daarmee de opbrengst van 
de kolonie Suriname. Meer winst: daar werden de 
aandeelhouders gelukkig van. 

BIJ HET DORP POKIGRON, net onder het stuw-
meer Brokopondo, houdt de weg op. Het kraagje langs de kust 
mag enigszins ontwikkeld zijn, ongerepte natuur heerst in Surina-
me. En die heerschappij begint hier, in al haar groene glorie. Atjoni 
heet de aanlegplaats bij Pokigron. Tientallen kleurrijke korjalen 
liggen aangemeerd op het strandje aan de Boven-Suriname. Dit 
is het startpunt van onze reis naar de oorsprong van de Surina-
merivier. Die bevindt zich zo’n tachtig kilometer stroomopwaarts, 
een plek waar je alleen kunt komen via de rivier die dwars door 
het regenwoud meandert. De jungletocht gaat tot Tapawatra Sula, 
wat ‘stroomversnelling’ betekent, bij het dorpje Djoemoe. Het is 
het punt waar de Pikin-Rio en de Gran-Rio, de twee bronrivieren 
van de Surinamerivier die ontspruiten in het Eilerts de Haan- en 
het Oranjegebergte, samenvloeien. Namen op kaarten waar ik als 
jongen op de basisschool een jaar naar staarde en bij wegdroomde. 
Het was in de vijfde klas dat de kaart van Suriname recht tegen-
over mijn tafel hing en ik mijzelf beloofde er ooit heen te gaan 
– naar dat land met de naam van een rivier die door de Amazone 
kronkelt. Naar de oorsprong van die rivier wilde ik. Over twee 
dagen ben ik er.

De korjaal is – naast een vliegtuigje – het enige vervoersmid-
del om dieper in Surinames binnenland te geraken. De randen 
van deze met vuur uitgeholde boomstam worden opgehoogd door 
planken aan weerszijden. Karton onder met spijkertjes vastgezette  
metalen strips wordt gebruikt om lekken tegen te gaan. Echt 

water dicht is het niet, maar ach. De bomen zijn voor-
handen, en sterk. Zeker in dit jaargetijde, de Grote 
Droge Tijd, is de robuustheid van het hout essen tieel, 
want botsingen met rivier stenen zijn schering en in-
slag. Het waterpeil van de Surinamerivier staat op 
z’n allerlaagst. Waar het donkerbruine water op z’n 
hoogtepunt breed en diep door de jungle meandert, 
zien we nu de bodemrotsen boven het water uitsteken 
en het warme water er soms met grote versnelling om-
heen stromen. Deze door het water gepolijste rotsen 
hebben vier kleurlagen: van licht naar donker. ‘Dat 
zijn de jaargetijdelijnen,’ weet Nelson. ‘Hoe langer de 
steen boven water ligt, hoe donkerder het kleurt door 
de zon.’

De smalle korjaal spat over de deining van het water  
en beukt links op een rots. Drie aasgieren cirkelen 
boven  de bosrand, waarschijnlijk met hun oog op een 
vers karkas. Het is twaalf uur ’s middags en de hitte 
is met 42 graden en een luchtvochtigheid van zo’n 
80 procent allesverzengend. De geur van het water 
geeft het vermoeden van verkoeling, maar dat is een 
illusie: het heeft ongeveer dezelfde temperatuur als 
een bubbelbad. Aan beide zijden van het water buigen 
woudreuzen van alle soorten en maten zich naar de 
rivier toe. Het wolkenloze blauw van de lucht steekt 
scherp af tegen het smaragdgroen – zo op het oog het 
summum van lieflijkheid. Maar achter de bosrand 
loeren het onbekende en oneindig veel manieren om 
te sterven voor de onervarene zonder gids. ‘Jaguars en 

poema’s,’ zegt Chapeau wanneer we door het regenwoud ploeteren 
en hij met zijn machete lianen weghakt. ‘Je ziet ze niet. Eigenlijk 
nooit. Maar ze zien jou wel. Misschien nu ook wel. Je hoort ze 
niet aankomen. De jaguar bespringt je van achteren en met zijn 
krachtige kaken kraakt hij met één beet je schedel.’ Best bruut. 

Maar ook in het kleine kan een zekere dood huizen. Neem 
Phyllobates terribilis, familie van de pijlgifkikkers. Wanneer dit 
felgekleurde kikkertje zich bedreigd voelt, scheidt hij via klieren 
een gif uit dat zorgt voor stuiptrekkingen, hartritmestoornis en 
vervolgens een bezoek van de man met de zeis. Twee tiende van 
een milligram van het goedje is al genoeg. Het gif van een enkele 
kikker kan zo’n 50 mensen doden. En wat dacht je van de zwerf-
spin, die naast extreem giftig en zeer agressief ook enorm snel is? 
Het gif van de spin heeft een neurotoxische werking waarbij de 
ademhalingsspieren verlammen en er uiteindelijk mee stoppen. 
Eén beet kan al fataal zijn.

HET MOET HIER voor de Nederlandse soldaten in de 17de eeuw 
hel op aarde geweest zijn. Wanneer ze niet bezweken aan de be-
klemmende hitte, de gele koorts, een beet van een giftige slang, 
kikker of spin, dan regen de Marrons ze wel aan hun speren. En 
logisch, want als deze gevluchte slaven zelf gepakt werden, wachtte 
hun hetzelfde lot. Vanaf het moment dat er mensen onder dwang 
uit Afrika naar Suriname werden vervoerd, waren er die zichzelf 

Wie wandelingen of trektochten maakt in de eindeloze leegte van 
Groenland (onder), maakt goede kans muskus ossen te spotten 

(boven). Linkerpagina: Vanaf de ijsbreker MS Fram hebben 
passagiers zicht op de ruige kustlijn.

T I P

De Guyana’s
Mocht je voor 

wat langere tijd 
op reis gaan naar 
Suriname, bezoek 

dan ook Frans-
Guyana en Guyana, 

de buurlanden 
van Suriname. De 
reisafstanden zijn 
goed te doen en 

het is prachtig om 
te zien hoe zeer de 
culturen van de drie 
Guyana’s (met Suri-

name als Neder-
lands Guyana) van 
elkaar verschillen 
door hun koloniale 

achtergrond.

‘We bevinden ons vijf tot tien 
  kilometer van de Suriname rivier,’ 

aldus de auteur. ‘De hitte in de 
jungle is allesomvattend.’
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Marco Barneveld reist als schrijver 
de wereld af met als doel ‘verhalen te 
creëren die alle zintuigen prikkelen 
en mensen in gedachten meevoeren 
naar de bestemmingen’.

D E  R E I S

KOLONIALE GESCHIEDENIS
Wanneer je liever relaxt buiten de stad, 
is Frederiksdorp een aanrader. Deze 
prachtig gerestaureerde oude plan-
tage ligt aan de andere kant van de 
Suriname rivier ten opzichte van Para-
maribo. Op een korte boottocht of auto-
rit ver wijderd van de hoofdstad ademt 
dit pareltje de koloniale historie. Je kunt 
er ook heerlijk eten. frederiksdorp.com

De vlucht
KLM vliegt recht-

streeks van Schip-
hol op Paramaribo. 

Tickets starten 
vanaf € 599. 

Overnachten
Bij aankomst is 
het altijd fijn om 
comfortabel is 

acclimatiseren. De 
Toraricagroep heeft 

meerdere uiterst 
prettige hotels in 

hartje Paramaribo. 
torarica.com
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Eco-avontuur
Het gebied rond de Boven-Suriname is prima bereis-

baar voor iedereen die over een goede gezondheid 
beschikt en avontuurlijk aangelegd is. Langs de  

Boven-Suriname vind je een aantal ecolodges , elk  
met een eigen charme en alle op prachtige plekken 

langs de rivier. Wij verbleven in Jungle Resort Pingpe 
(jungleresortpingpe.com), ecoresort Knini Paati (knini-

paati.com) en hotel Botopasi (botopasi.com). 
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bevrijdden. Ze vestigden zich langs de rivieren en 
bouwden een nieuw leven op met een eigen cultuur. 
De Marrons leverden lange tijd een felle strijd tegen de 
blanke kolonisten. Onder aanvoering van grote leiders 
als Boni, Baron en Joli-coeur bestreden ze de Hollan-
ders met slimme  guerrilla tactieken. Dat het er over en 
weer nogal gruwelijk aan toe ging, weten we dankzij 
het uiterst gedetailleerde boek Reize naar Surinamen 
en door de binnenste gedeelten van Guiana van John 
Gabriel Stedman die vijf jaar lang, van 1773 tot 1777, 
diende als kapitein in het Nederlandse leger.

Van de inheemse bevolking leerden de Marrons 
cassave verbouwen in het oerwoud. De mannen 
kapten een stuk bos open en staken het in brand. Zo 
ontstonden kostgrondjes die ze gedurende drie jaar 
verbouwden om daarna weer verder te trekken. Hout 
en bladeren uit het bos werden gebruikt voor de bouw 
van hutten en korjalen. Versierde kalebassen gebruik-
ten ze als schalen, potten werden gebakken van klei. 
De rivier leverde drink- en waswater en altijd verse vis. 
Met korjalen vervoerde men zich over de rivier. 

ALS IK WANDEL door de dorpjes langs de Boven-
Suriname, valt me op hoe de tijd is blijven stilstaan. De 
cassave wordt nog steeds geraspt en gedroogd om er 
uiteindelijk brood van te maken. Families werken hard 
op hun door verbranding verkregen kostgrondjes. De 
hutten zijn van hout met een dak van bladeren, al is ook 
de golfplaat inmiddels ontdekt. De peddel van de kor-
jaal heeft plaatsgemaakt voor een buitenboordmotor  
en de mobiele telefoon heeft het gebied dichter bij de 
rest van de wereld gebracht, maar verder? De tijd ver-
loopt traag in deze contreien. 

Chapeau gaat ons voor door het regenwoud. Hij 
kapt een stuk liaan af. ‘Ruik eens,’ zegt hij. Ik snuif de 
geur van het hout op. Knoflook. ‘En deze,’ zegt Cha-
peau terwijl hij me een ander stuk hout geeft. Aman-
del. ‘De jungle zit vol mystiek,’ lacht hij. De jungle van 
Suriname is een totaalbeleving. Geheimen, geluiden, 
kleuren én geuren. De vochtige, opstijgende geur van 
humus en halfvergaan hout. Ik lig bij Botopasi in 
een kom van de rivier in een stroomversnelling. Het 
warme water streelt langs mijn huid. Op de oever  
wuiven palmbomen  zachtjes in de ochtendbries. Een 
roodblauwe papegaai doet het bladerdek ritselen. 
Aan de overkant van de rivier spelen kinderen aan de 
oever en worden kleren en de vaat door schaars ge-
klede mevrouwen gewassen in het rivierwater. Terwijl 
ze schrobben, zingen de dames vrolijk een liedje over 
Sranan lobi, Suriname mijn lief. 

Ik zie mezelf weer zitten op de basisschool. Waar 
exotische namen op een oude landkaart mijn fanta-
sie prikkelden en me meenamen naar een wereld vol 
avontuur en ontdekkingen, naar een jungle vol vreem-
de wezens en spannende geluiden. Die fantasieën zijn 
nog eens versterkt door de werkelijkheid. Want de wer-
kelijkheid van het Surinaamse binnenland overtreft de 
stoutste dromen. 

Dit is de eerste reportage van fotograaf René Koster 
en journalist Marco Barneveld voor Traveler.


