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Woord vooraf

Vraag een Belg of een Nederlander naar Suriname en tien tegen één dat het
gesprek de volgende wending neemt: het gaat over een voormalige kolonie
in de tropen waar iedereen Nederlands spreekt. Bouterse is president en
Brunswijk heeft er een voetbalclub. Drugshandel en corruptie zijn andere
issues. En anders gaat het waarschijnlijk over een staatsgreep, de Decembermoorden of burgeroorlog.
Heeft dezelfde Nederlander of Belg drie weken vakantie in Suriname achter
de rug, dan volgt een heel ander verhaal. Dat van de overweldigende natuur, machtige rivieren, zeldzame zoogdieren, vogels en vissen. Of van de
rijke Surinaamse keuken, het fruit dat zomaar voor het grijpen aan de boom
hangt en de puurheid van lucht en water. Terwijl anderen nog steeds niet
zijn bekomen van de roerige geschiedenis die het land in korte tijd heeft
doorgemaakt.
In deze reisgids krijgt het stereotiepe beeld van Suriname, zoals dat goeddeels wordt bepaald door de berichtgeving in de Nederlandse media, hopelijk de nodige nuancering.
Lees over de verschillende volken die er zijn neergestreken, de kleurrijke
en soms ongrijpbare hoofdstad Paramaribo en het sprookjesachtige binnenland. Met de culturele, historische en economische achtergronden zul
je meer van dit boeiende en innemende land begrijpen. Dan wil je het liefst
zo snel mogelijk in een korjaal stappen om de schoonheid van het exotische
regenwoud te ondergaan.
Diederik Samwel

WOORD VOORAF
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Commewijne

Een bezoek aan Commewijne is eigenlijk verplicht voor
wie de bewogen geschiedenis van Suriname wil ervaren.
Het district vormde vroeger het kloppend hart van de
koloniale handel. Langs de Surinamerivier en aan beide
kanten van de parallel aan de kustlijn stromende Commewijnerivier bevond zich het merendeel van de koffie-,
suiker-, katoen- en cacaoplantages. De vervallen suikerfabriek in het plaatsje Mariënburg vormt daarvan het
meest in het oog springende bewijs.
Niet ver daarvandaan staat Fort Nieuw Amsterdam
symbool voor de roerige periode na de ontdekkingsreizen. Vooral in de 17de eeuw voerden Engelsen, Hollanders en Fransen vrijwel voortdurend strijd om de
heerschappij over het nieuwe land. Een bezoek aan het
openluchtmuseum in en rond het fort is aan te bevelen.
Je kunt er in alle rust en onder het genot van een mild
zeebriesje rondwandelen.
Vanuit de stad worden dagelijks plantagetours georganiseerd. Verschillende voormalige planterswoningen zijn
stijlvol opgeknapt en verbouwd tot hotel of resort. Vanaf
de noordelijke oever van de Commewijne kun je het
schilderachtige zwampgebied bevaren. Dan eindig je op
het brede strand van Matapica om, afhankelijk van het
seizoen, ’s avonds mee te maken hoe reuzenschildpadden
voor nageslacht zorgen. Zo’n uitstapje vormt een interessante optie tijdens een kortere vakantie omdat je dan
niet helemaal naar Albina en Galibi hoeft af te reizen.
< Overstapplaats in het natuurgebied Matapica.
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Commewijne

District Commewijne ligt aan de overkant van de Surinamerivier. Het telt
een kleine 25.000 inwoners, verspreid over 6 ressorten: Meerzorg (direct
tegenover Paramaribo), Nieuw Amsterdam (naar het gelijknamige fort),
Alkmaar, Bakkie, Tamanredjo en Margaretha.
De oplevering van de Jules Wijdenboschbrug in 2000 betekende het begin
van een sterke opmars van het district. Voor die tijd voelden de bewoners
zich min of meer geïsoleerd. Zowel praktisch als gevoelsmatig zorgde de
brede Surinamerivier voor een flinke kloof. Eenmaal op de veerpont was
je zo aan de overkant, maar zeker in het begin en aan het eind van de dag
moest je vaak lang wachten voor je aan boord kon stappen.
De vaste verbinding tussen beide oevers heeft voor grote bedrijvigheid
gezorgd. Tal van ondernemingen met kantoren, winkels, werkplaatsen en
loodsen zijn in Meerzorg gevestigd. Ook zijn de percelen steeds populairder
geworden voor mensen die iets te besteden hebben en net buiten de stad
willen wonen. Waar de bouwgrond aan de stadskant van de rivier richting
Leonsberg naar het noorden of Domburg naar het zuiden nauwelijks te be-
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talen is, boden verkavelingsprojecten tussen de aanlegsteiger bij Meerzorg
en Nieuw Amsterdam plotseling een aantrekkelijk alternatief.
Sinds de Oost-Westverbinding richting Tamanredjo en verder oostwaarts
naar Moengo en Albina in 2012 sterk is verbeterd en overal goed is geasfalteerd, is het tegenwoordig een serieuze optie om wat verder van Paramaribo
een optrekje te laten verrijzen. Ook in het weekend neemt het aantal bezoekers toe. Veel families trekken eropuit om aan de oever van de Commewijne
te eten, drinken of hengelen.
De snelle ontwikkeling van Commewijne heeft ook een keerzijde. Twee keer
per dag vormt zich een lange file voor en op de brug.

?
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KUSTGEBIED

De kustlijn ten oosten van Paramaribo is ongeveer 120 km lang en loopt
van Braamspunt, aan de monding van de Surinamerivier, tot Galibi, waar
de Marowijne uitmondt in de Atlantische Oceaan. Het kustgebied tussen de
Commewijne- en de Cotticarivier en de zee bestaat grotendeels uit zwamp:
drassig en moerasachtig land.
Geen blauwe zee en witte stranden maar in plaats daarvan een modderige
kustlijn. Een duik in zee kan wel, maar je zakt soms tot je enkels weg in
de drab. En als dat nou tot het eerste stukje beperkt bleef was het nog te
overzien, maar de zee blijft nog tientallen meters ondiep met een kleiachtige bodem. Dat heeft alles te maken met de wisselwerking tussen zee en
rivieren. De naam Guyana staat niet voor niets voor ‘land van vele wateren’.
De verschillende rivieren die in de oceaan uitmonden, voeren voortdurend
nieuwe ladingen zand, modder en slib aan. Zo zijn, met het zand van de
zeebodem, rivierslib en zeeschelpen, in de loop der tijden her en der strandwallen en lagunen ontstaan, waardoor de zee langs vrijwel de gehele kustlinie zo ondiep is. De aanslibbing werkt de groei van mangrovebossen en
parwawouden in de hand. Tussen de wortels wordt slib vastgehouden. Als
gevolg van stroming en aanslibbing schuift de riviermonding geleidelijk op
naar het westen langs de kust.
Verschillende pogingen om stranden aan te leggen door grote hoeveelheden zand op te spuiten en tegelijkertijd de zeebodem uit te baggeren bleken
vergeefs. De natuur toonde zich keer op keer oppermachtig. Ook de aanleg
van strandpaviljoens of andere nederzettingen was verspilde tijd, geld en
energie. De bebouwing bleef hooguit anderhalf jaar gespaard. Een stevige
springvloed en de hele kustlijn schuift 5 m op waarbij alle hutten en strandtentjes in één moeite worden weggevaagd.
Ook de aanleg van plantages is bepalend geweest voor de huidige status van
het gebied. Grote delen zijn ingepolderd door de planters. Na de bloeiperiode werden de plantages in de meeste gevallen verlaten.
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Krapé op zoek naar geschikte legplaats.

Meer landinwaarts is gaandeweg een uitgestrekt savannegebied ontstaan.
Onder invloed van de getijden, in combinatie met het tropische klimaat, zijn
gedurende vele miljoenen jaren vrijwel alle mineralen opgelost. Het bleken
de ideale omstandigheden voor de vorming van grote hoeveelheden bauxiet
die er inmiddels uit de grond zijn gehaald.
Voor het strand is de toerist aangewezen op de rivieroevers in het binnenland. Stroomopwaarts langs de Surinamerivier zijn verschillende resorts
gebouwd met aangelegde zandstranden, paviljoens, terrassen en afgeschermde zwemplekken.

?

BRAAMSPUNT

Lang niet alle touroperators doen dit stuk strand bij de monding van de Surinamerivier aan. Logisch misschien: het ligt enigszins uit de route tijdens
een trip langs de plantages aan de Commewijnerivier. Bovendien valt er niet
zo gek veel te beleven op Braamspunt.
Veel meer dan een plukje vervallen houten huizen dat geheel en al is overgeleverd aan de elementen, heeft Braamspunt niet om het lijf. De kieren in
de gevels zijn soms levensgroot en nogal wat kozijnen hangen uit de sponningen. Zo te zien kent het gehucht geen permanente bewoners. Een enkele
visser repareert zijn netten of doet in de schaduw krachten op voor een
nieuwe zeevaart. Honden zijn veruit in de meerderheid. De meeste zijn vel
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Waterlelies bij Nieuw Amsterdam.

over been, want veel te eten vinden ze niet. Dat geldt ook voor de spaarzame
bezoekers: er zijn geen winkels in Braamspunt, laat staan horeca.
Je hoeft geen deskundige te zijn om te begrijpen waarom niemand erin geslaagd is een accommodatie te bouwen aan de noordkust van Commewijne.
De zon schroeit onbarmhartig en de wind waait altijd. Bovendien verdwijnt de
bebouwing vroeg of laat in de golven als gevolg van het onstuimige springtij.
Toch heeft het uitgestrekte strand een uitgesproken charme. Onder de
sterke invloed van de zee- en rivierstroming ligt er meer zand dan modder
op de zeebodem. Een duik in zee is hier goed te doen en een stuk aangenamer dan in de zompige drab verder oostwaarts langs het strand.
Ook als de zon niet op volle kracht schijnt, is het verstandig hier niet al te
lang rond te wandelen. Zorgvuldig insmeren, zowel tegen de zon als tegen
de muskieten. Tenzij je nog een paar dagen wilt blijven nagloeien.

?

MATAPICA

Matapica is niet bereikbaar over land. Je kunt vanaf de weg bij Mariënburg
per boot oversteken naar plantage Johan en Margaretha en vandaar verder
varen. Handiger is het om al in Paramaribo aan boord te stappen omdat je
je anders bij Mariënburg moet laten afzetten of de auto moet laten staan.
De tocht over de Commewijnerivier is bovendien een belevenis op zichzelf,
vooral wanneer je de plek waar de Commewijne- en Surinamerivier samen-
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