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t h e w o n d e r f u l w o r l d o f Su ri n a m e

VO ORWO ORD

Suriname; de unieke toeristen destinatie, “the hidden treasure of South America”!
Naarmate wij overstappen naar het nieuwe normaal en onze toerisme sector moeizaam,
maar doch weer op gang komt, benadruk ik dat wij ons opmaken voor het positioneren
van Suriname als unieke toeristische bestemming. Zo divers als onze bevolking is en
zo divers als onze bezoekers zijn, zo uniek zijn wij ook. Elke toerist kan genieten van
de papegaaien die luidruchtig neerstrijken in de boomtoppen, van de zeeschildpadden
die miljoenen jaren onze stranden aandoen en van onze culturele diversiteit. Elke
toerist, elke wereldburger zal elementen van hun cultuur terugvinden in ons historisch
erfgoed en zich verbonden voelen met Suriname. Maar ook de “spirit” van onze natuur
en de eerste bewoners van Suriname ervaren.
Ons leven, onze gewoonten zijn aan verandering onderhevig! Wij zijn in een tijdperk
met de focus om de stijgende verwarming van de aarde terug te dringen en te “vechten”
tegen COVID-19. Desondanks hebben wij onze “warmte” en gastvrijheid die wij van
nature hebben meegekregen behouden!
Ik hoor ook met trots van toeristen die voor het eerst Suriname hebben bezocht,
dat hun ontvangst hier, het gevoel opwekte van thuis komen. Thuiskomen in het
midden van het regenwoud, omringd door familie en vrienden. In een periode waar de
wereldbevolking beperkt is in haar beweging, biedt Suriname ruimte en rust.
Ten slotte, wij staan voor een mooie uitdaging; om het voorbeeld te zijn voor de
wereld, om onze unieke flora, fauna en cultuur te behouden. Dit wordt een mooie
“journey”, want terwijl de wereld worstelt met klimaatverandering, heeft Suriname
vele ingrediënten om op dit gebied een voorbeeld te zijn. Onze wouden bedekken
93% van onze natie. Toeristen zullen vanaf hun aankomst ervaren, welke bijdrage wij
leveren aan de doelstelling om “global warming” terug te dringen.
De verhalen die reizigers vertellen over Suriname… ze vertellen wie wij zijn en wat wij
te bieden hebben. Suriname zal ook haar eigen verhaal vertellen. De editie van deze
Surinaamse publicatie biedt de mogelijkheid om onze adembenemende natuur, rijke
historie, diverse samenleving en veel meer met de wereld te delen. Ongeacht of de
artikelen gaan over cultuur, flora, fauna of culinaire onderwerpen… Suriname biedt
unieke belevingen. Suriname, de verborgen schat, de ruwe diamant van Zuid-Amerika!
De Minister van Transport,
Communicatie en Toerisme
Albert Egbert Jubithana
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Paramaribo

Onze
hoofdstad
In 1613 werd Paramaribo benoemd
tot de hoofdstad van Suriname
maar viel al snel in handen van
Engeland. De Engelsen stichtten
een andere hoofdstad voor
Suriname: Thorarica. In 1667 werd
Suriname door de Nederlanders
heroverd en werd Paramaribo
weer de hoofdstad. Eén van de
bekendste hotels in Suriname is
vernoemd naar de ‘2e hoofdstad’
van Suriname: hotel Torarica.
Paramaribo is gebouwd rond een
belangrijk verdedigingswerk aan
de Surinamerivier: Fort Zeelandia.
Fort Zeelandia heeft een roerige
geschiedenis, maar staat nog altijd
fier overeind in het centrum van
de stad. Na afronding van het fort
ontstond er een nieuwe koloniale
nederzetting,
gebaseerd
op
Nederlandse stedenbouwkundige
principes.

De naam Paramaribo

is afgeleid van het inheemse dorp
Parmirbo, Parmurbo of Parmarbo.
Dit dorp lag op een gunstig gelegen
plaats die droog bleef door zijn
verhoogde ligging en de kreek die
ernaast liep. Door de harde grond
was er geen sprake van erosie!

De historische binnenstad van
Paramaribo is het oudste gedeelte
van Suriname. Rondlopen door
Paramaribo heeft iets magisch. Je
bevindt je in een typisch Caraibische
stad en er is veel te zien. Vanwege
de overwegen in hout opgetrokken
gebouwen uit de koloniale tijd
staat de binnenstad bekend als
“De Houten Stad”. Sinds juli 2002
staat de historische binnenstad
op de Werelderfgoedlijst van
de UNESCO. De historische
binnenstad bestaat net als de latere
uitbreidingen uit een recht hoekig
schaakbordpatroon.
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Twijfel je of
Suriname iets
voor jou is?
Er zijn honderden redenen waarom
Suriname eigenlijk een perfect
vakantieland is! Hier zijn een aantal
redenen die je misschien over de
streep kunnen trekken.

De taal…

Suriname is een Caribisch land
in Zuid-Amerika, maar door de
interessante
geschiedenis
van
het land spreekt vrijwel iedereen
Nederlands. Zeker in de steden kent
iedereen deze taal, maar ook in het
binnenland heb je een goede kans om
Nederlands sprekende mensen tegen
te komen. Overigens is Nederlands
maar een van de vele talen, dus wees
niet bang dat je het gevoel zal hebben
dat je niet in het buitenland bent.

De natuur…

Meer dan 93% van Suriname is
bedekt met tropisch regenwoud,
waarvan het grootste gedeelte nog
onaangetast is. Dit Amazonewoud,
vol brulapen en oeroude bomen, is
een overweldigende ervaring voor al
je zintuigen. Het tropisch regenwoud
moet je minstens een keer in je leven
hebben gezien! Daarnaast vind je in
Suriname tropische mangrovebossen,
gigantische zeeschildpadden en nog
veel meer unieke natuurfenomenen.

Stress? Wat is dat?…

In Suriname heerst een cultuur van
no span (maak je niet druk). Voor
gestresste Nederlanders van wie het
hoofd soms overloopt is dat een ware
verademing. Het is even aanpassen,
maar de relaxte manier van leven in
Suriname zal je absoluut bevallen.
Paramaribo kun je heerlijk shoppen
in het centrum, bijvoorbeeld in
de Maagdenstraat, Heerenstraat
en vooral in de Domineestraat. Je
vindt er allerlei bazaars, juweliers,
kledingzaken en warenhuizen.

Vakantie naar Suriname?
‘s Avonds kun je je storten in het
bruisend Avontuur… Ben je op zoek naar
een avontuurlijke vakantie? Ondanks
de stressvrije atmosfeer kun je vele
avonturen beleven in Suriname. Een paar
voorbeelden? Een jeep huren en langs de
kuststrook toeren, samen met de locals in
een busje van het busbedrijf zover mogelijk
de jungle intrekken of met een vliegtuigje
diep het binnenland ingaan. Vervelen hoef
je je nooit tijdens een Suriname vakantie!
Bijzondere cultuur… Door de bijzondere
geschiedenis van Suriname is het land
een smeltkroes van culturen geworden.
In tegenstelling tot in Nederland gaat
dit niet gepaard met raciale spanningen.
Het onderscheid tussen allochtoon en
autochtoon bestaat niet in Suriname.
De culturele verscheidenheid is wel
doorgedrongen tot de Surinaamse
keuken. Paramaribo is eigenlijk een
groot openluchtmuseum, waar je allerlei
fascinerende sporen van de geschiedenis
en de Nederlandse invloeden terug kunt
vinden.
De historische binnenstad van Paramaribo
is het oudste gedeelte van Suriname.
Rondlopen door Paramaribo heeft iets
magisch. Je bevindt je in een typisch
Caraibische stad en er is veel te zien.
Vanwege de overwegend in hout
opgetrokken gebouwen uit de koloniale tijd
staat de binnenstad bekend als “De Houten
Stad”. Sinds juli 2002 staat de historische
binnenstad op de Werelderfgoedlijst van
de UNESCO. De historische binnenstad
bestaat net als de latere uitbreidingen uit
een rechthoekig schaakbordpatroon.
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Dit moet je weten over Suriname
In Suriname moet je geen haute cuisine

verwachten; er wordt geserveerd uit de
smakelijke volkskeuken van voormalige
contractarbeiders, vrije slaven en
ondernemende Chinezen. In Paramaribo vind
je rondom het toeristische uitgaanscentrum
uitstekende Chinese, Javaanse en een
aantal Europese restaurants. Er is zelfs een
authentiek Hollands pannenkoekenhuis.
Elders in de stad zijn ook de Amerikaanse
fastfoodketens vertegenwoordigd.

Fruit in Suriname

Fruit is er in alle soorten en maten. Mango’s
(heten in Suriname manja’s), meloenen en
markoesa (passievrucht) zijn populair.
De gewone banaan heet in Suriname
bacove. Van iets dat in Suriname wél
banaan heet worden chips gemaakt. Die
banaan wordt ook gekookt en heet dan
kookbanaan. De kleine vingerbananen
zijn heerlijk: om je vingers bij op te eten.

Gerechten van Suriname

De doorsnee gerechten bestaan uit rijst,
gecombineerd met kip of vis in alle mogelijke
variaties. Achter deze ogenschijnlijke eentonigheid
schuilt een keur aan exotische maaltijden. Erg geliefd
is de pindasoep, vloeibare pindakaas met zout vlees
en kip. Licht verteerbaar is de Javaanse soato, een
groentebouillon met kip. Typisch creools is heri heri:
gekookte aardvruchten met zoute vis. Het nationale
gerecht is BB&R, ofwel bruine bonen met rijst. De
Hindoestaanse roti, een met kip en aardappelen
gevulde pannenkoek, is prima voor de lunch. Lekkere
snacks zijn bakbananen met pindasaus of teloh, als
friet gebakken cassave.

I
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Drinken in Suriname

Naast verse vruchtensappen vind je in
Suriname ook de bekende frisdrankmerken,
hier bekend onder de verzamelnaam
‘soft’. Ook wordt in Suriname veel bier
gedronken.
Parbobier wordt lokaal
gebrouwen en is bijna overal in het land
te krijgen. Wie met een groter gezelschap
drinkt - of gewoon erg veel dorst heeft doet er wijs aan een djogo, een literfles, te
bestellen.

su magazine

Weer en klimaat
Suriname heeft een tropisch klimaat. Overdag
is het meestal rond de 30 graden en gemiddeld
komt het kwik niet onder de 18 graden. In het
binnenland zijn de verschillen tussen dag en
nacht iets groter dan in de stad. Overdag is het
daar rond de 35 graden en ’s nachts kan het
rond de 16 graden zijn. Dit is voor Surinaamse
begrippen berenkoud.
Seizoenen in Suriname
Er zijn vier seizoenen: de kleine regentijd van
begin december tot eind januari; de kleine
droge tijd van begin februari tot eind april; de
grote regentijd van eind april tot half augustus;
de grote droge tijd van half augustus tot begin
december. Vaak valt er in de regentijd in de
namiddag of ‘s nachts een enorme bui en is het
de rest van de dag droog. Af en toe regent het
ook wel eens een hele dag.

Beste reistijd voor Suriname

De beste periode om Suriname te bezoeken
is tijdens de droge periode van februari tot
en met april, en van halfaugustus tot en met
november. Klimaattabel: De vier cijfers die
telkens worden genoemd zijn van links naar
rechts: de gemiddelde maximum temperatuur in
graden Celsius, aantal zonuren per dag, aantal
dagen per maand met minimaal 1 mm-neerslag
per dag en- de gemiddelde temperatuur van het
zeewater.
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9
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Landschap Suriname
Het landschap van Suriname is te verdelen in drie delen die van zuid naar noord lopen:
het bergland, het savannegebied ten noorden van het bergland en de kustvlakte.

Het bergland van Suriname

Het bergland van Suriname beslaat ruim 80 procent van de oppervlakte en is onderdeel van het
hoogland van Guyana. De hoogste bergen zijn de Julianatop (1286 meter) en de Tafelberg (1080
meter) in het Wilhelminagbergte. Ten noorden van het bergland strekt zich een laag en golvend
landschap uit. Exploitatie van het oerwoud heeft als gevolg gehad dat er savanne landschap is
ontstaan. De kustvlakte is een brede modderplaat van slib afkomstig van de Amazone, hetgeen de
groei van mangroven en parwawouden bevordert. Daardoor ontbreken zandstranden.
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10 dingen

die je moet
weten over de
Surinaamse
cultuur

smeltkroes

Suriname is een
van culturen. Het mag dan wel een van de kleinste
landen in Zuid-Amerika zijn, het is ook een van de meest veelzijdige landen.
De culturele diversiteit zie je voornamelijk terug in de Surinaamse keuken, talen,
religie en de multiculturele samenleving.
Wil je Suriname begrijpen, dan moet je meer te weten komen over de cultuur van dit land.
Wist je bijvoorbeeld al dat alles hier een stuk langzamer gaat? Het motto van de Surinamers
luidt dan ook:
, maak je niet druk. Dit zijn tien dingen die je
moet weten over de cultuur voordat je op rondreis door Suriname gaat.

‘no spang’
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De taal

Door het koloniale verleden van
Suriname is de Nederlandse taal nog
steeds de enige officiële taal. Bijna
alle inwoners van Suriname spreken
Nederlands en krijgen of
kregen
onderwijs in het Nederlands.
Het
Surinaams-Nederlands klinkt wel veel
formeler dan de taal die wij gewend
zijn. Zo gebruiken Surinamers vaak
‘u’ en ‘meneer’ of ‘mevrouw’ als
aanspreekvorm. Naast de Nederlandse
taal wordt er ook Sranantongo gesproken
in Suriname. Dit is een creooltaal die
gebaseerd is op het Engels.

2

Eetgewoonten

Een van de dingen die je gaat missen
zodra je Suriname verlaat is het lekkere
Surinaamse eten. Suriname heeft een
gevarieerde keuken. Dit komt doordat
de bevolking van Suriname uit veel
verschillende etnische groepen bestaat.
Tot de Surinaamse keuken behoren
bijvoorbeeld roti, rijst, bami, saotosoep
en erwtensoep (zelfs de Hollandse
keuken heeft zijn sporen nagelaten).
Zit je buik vol met roti en biedt een
Surinaamse vrouw je een kommetje
saotosoep aan? Maak dan maar een
gaatje vrij, want het weigeren van eten
of drinken in Suriname wordt over het
algemeen als onbeleefd beschouwd.

3

Begroetingen

Surinamers geven elkaar bij een normale begroeting een hand. Als ze een
vriend of vriendin begroeten geven ze
elkaar een ‘brasa’, oftewel een omhelzing. Ook vragen ze bij een begroeting
hoe het gaat: ‘fa waka’. Je hoeft dan niet
een uitgebreid antwoord te geven. Vaak
reageren Surinamers met ‘rustig’, wat
goed betekent.

4

Kledingvoorschriften

Surninamers stellen nette kleding op
prijs. Als je op bezoek gaat, zorg er dan
voor dat je netjes gekleed bent. Te
netjes gekleed zijn voor een gelegenheid,
bestaat eigenlijk niet in Suriname. En als
je de woning van je gastheer binnenkomt,
trek dan voor de zekerheid je schoenen
uit. Dat wordt in veel Surinaamse
huishoudens verwacht.

5

Nederlandse invloeden

Sinds 25 november 1975 is Suriname
een onafhankelijk land. Hiervoor was
Suriname een kolonie van Nederland.
Suriname heeft daardoor nog steeds veel
weg van Nederland. Door het hele land
kom je Nederlandse invloeden tegen:
in de nationale sport, de gebouwen en
in de taal.

6

‘No spang’

Zoals
veel
Surinamers
tegen
Nederlanders zeggen: ‘Jullie hebben de
klok, wij hebben de tijd’. In Suriname
gaat alles een stuk langzamer. En stress?
Dat kennen ze niet. Het is te warm om
je druk te maken of om je te haasten.
Waarom zou je rennen als je ook 10
minuten later kan komen? Dus no
spang, het komt wel goed.

7

Culturele diversiteit

De Surinaamse bevolking bestaat uit
veel verschillende bevolkingsgroepen.
De oorspronkelijke bewoners zijn de
Indianen. Vandaag de dag leven er
ook Creolen, Javanen, Hindoestanen,
Chinezen, Europeanen en Moslims.
Het bijzondere aan dit land is dat de
culturen harmonieus naast elkaar leven.
Zo is het mogelijk dat de moskee en de
synagoge in Paramaribo gewoon naast
elkaar kunnen staan!

8

behoort de historische binnenstad van
Paramaribo tot de Werelderfgoedlijst
van UNESCO. De oorspronkelijke
Nederlandse architectuur is hier nog
duidelijk terug te vinden. Fort Zeelandia
is een koloniaal gebouw dat typerend
is voor Paramaribo. Dit voormalige
Nederlandse fort, ligt aan de oever van
de rivier van Suriname. Bezoek het
museum dat het fort sinds 2004 huisvest
en duik in de geschiedenis van Suriname.

9

Religie

Voor een land met maar een half miljoen
inwoners is de religieuze diversiteit
indrukwekkend.
De
populairste
godsdienst is het christendom, gevolgd
door het hindoeïsme en de islam.
Bezoek tijdens je reis de moskee in de
keizerstaat in Paramaribo. Deze moskee
is gebouwd omdat er meer moslims
kwamen die hier behoefte aan hadden.
Het unieke aan deze moskee is dat deze
al sinds de jaren negentig naast een
synagoge staat.

10

De Marroncultuur

De marrons van Suriname zijn
afstammelingen van de slaven die van
de plantages waren weggelopen. De
marroncultuur wordt ook wel ‘het best
bewaarde stukje Afrika buiten Afrika’
genoemd. In de marrondorpjes in
Suriname zie je hoe de marrons leven
zoals hun voorouders dat deden.
In het Boven Surinamegebied vind je
een aantal marrondorpjes in het midden
van de jungle. Loop niet zonder gids
door de dorpen. De huisjes zijn hier
namelijk anders gebouwd dan je gewend
bent. Zonder dat je het door hebt sta je
opeens in iemand zijn woonkamer!

UNESCO-Werelderfgoed

Het
historische
centrum
van
Paramaribo is een van de meest
cultureel interessante gebieden van
Zuid-Amerika. Met koloniale gebouwen
uit de zeventiende en achttiende eeuw,

Foto: Dick Lock
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De 10 Districten
van Suriname
Suriname, de prachtige parel van
Zuid-Amerika. Voor sommige mensen een
onbekend ver land, voor andere hun jaarlijkste
vakantieland. Een land aan zee, bijna geheel
bedekt met oerwoud. Op de smalle kuststrook
wonen zo’n 500.000 mensen, waarvan de meeste
in hoofdstad Paramaribo. Een land met een
bewogen en interessante geschiedenis. Met een
heerlijk tropisch klimaat en een vriendelijke
bevolking. Tot 1975 was Suriname een onderdeel
van het Koninkrijk der Nederlanden. Sindsdien
is Suriname een republiek.

De bevolking van Suriname bestaat uit
ongeveer 500.000 personen. Tevens wonen nog
een groot aantal mensen van Surinaamse origine
in Nederland (+/- 340.000), de Verenigde Staten,
Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Brazilië. Na
de onafhankelijkheid van 1975 is het aantal
Surinamers in Nederland behoorlijk gegroeid.
De laatste tien jaar is er een trend gaande van
remigratie van Surinamers uit Nederland terug
naar Suriname.

1 Paramaribo
2 Brokopondo
3 Commewijne
4 Marowijne
5 Sipaliwini
6 Wanica
7 Nickerie
8 Saramacca
9 Coronie
10 Para

Paramaribo
Brokopondo
Nieuw-Amsterdam
Albina
Lelydorp
Nieuw-Nickerie
Groningen
Totness
Onverwacht
I
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Afobakadam is een stuwdam met een opstaande stuwmuur in de Surinamerivier. De
dam bevindt zich in de buurt van Afobaka in Brokopondo in Suriname. Het primaire doel is de
opwekking van elektriciteit vanuit een waterkrachtcentrale van 180 megawatt.In 1958 verkreeg de
Suriname Aluminum Company (Suralco), een dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf
Alcoa, toestemming om de dam te bouwen ten gunste van een aluminium smelterij. De bouw begon
in 1961 en werd in 1964 voltooid. In 1965 werd de dam in gebruik genomen, hoewel het nog tot
1971 duurde voordat het Brokopondostuwmeer volledig was gevuld.
Brokopondo is voor een groot deel bedenkt met regenwoud. De helft van het district omvat het
stuwmeer. Er zijn veel gebergtes en daarmee watervallen in het gebied. De Prinses Ireneval en de
Leovallen zijn voorbeelden hiervan. Deze zijn te bezoeken in het natuurreservaat Brownsberg.
Het bovengenoemde Brokopondostuwmeer en de goudsector zijn de belangrijkste economische
activiteiten in Brokopondo. Het ecotoerisme is een opkomende sector: kleinschalige resorts
worden met name langs de Suriname-rivier opgezet en trekken jaarlijks steeds meer binnenlandse
en buitenlandse toeristen. De geasfalteerde weg die loopt vanaf de Afobaka-weg tot aan Atjoni
(net onder het district bij het dorp Pokigron) is een belangrijke economische catalysator. Bekende
vakantiebestemmingen zijn o.a. Brownsberg, Berg en Dal, Toekoenarie-eiland en Ston island. Ook
speelt houtkap een economische rol, Berg en Dal was bijvoorbeeld al een belangrijke houtplantage
in de 18e eeuw.
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Commewijne

Mariënburg

is een voormalige suikerplantage en suikerfabriek in Commewijne. De
fabriek is in 1986 gesloten. Het fabrieksterrein en de fabriekshallen zijn nu een trekpleister
voor toeristen, ondanks de vervallen staat van het geheel.
Tot de sluiting was Mariënburg een overheidsbedrijf en wettelijk zijn de ex-arbeiders nooit
ontslagen. Zij leven onder armoedige omstandigheden in de voormalige arbeiderswoningen.
Enkele van hen geven rondleidingen aan toeristen, zij leven voornamelijk van de giften van
de toeristen.
De voormalige plantage is bereikbaar over de weg via de Jules Wijdenbosch brug. Ook is het
mogelijk om met een korjaal vanuit Leonsberg over te varen naar Nieuw-Amsterdam en dan
weer verder over de weg. Fietsend is Mariënburg ook bereikbaar, tevens zijn er verschillende
touroperators die Mariënburg als bestemming hebben.

MARIËN
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Geschiedenis van
Nieuw Amsterdam
De plaats ligt op de plek waar vroeger een modderbank lag, genaamd Tijgershol. Daar werd in de
koloniale tijd een fort gebouwd, waaraan nog altijd de stervormige oever herinnert. Het Fort NieuwAmsterdam is mogelijk ontworpen door Philippe Chambrier, de stiefvader van Pierre-Alexandre
Du Peyrou. Het werd gebouwd tussen 1734 en 1747 in de vorm van een regelmatige vijfhoek met
bastionpunten.
Samen met andere forten diende het als een verdedigingslijn tegen binnenvallende vijandelijke
vloten. Aan de kustlijn zijn nog altijd grote kanonnen uit de Tweede Wereldoorlog te zien, hier
opgesteld door de Amerikanen ter bescherming van de ingang van de rivier Suriname tegen Duitse
schepen.
Het openluchtmuseum op het terrein van het fort (een deel van de voormalige plantage (Dageraad)
is een bekende trekpleister voor toeristen en de nationale bevolking.
Vanaf 1873 was in Nieuw-Amsterdam de gevangenis gevestigd, die diende voor internering van
de gevangenen die een ernstig delict hadden gepleegd, de zogenaamde “zwaardere criminelen”.
Deze inrichting werd rond 1982 verplaatst naar Santo Boma in het district Wanica, eveneens in een
bewoonde omgeving in Suriname.

NBURG
De oude gebouwen maken deel uit van het openluchtmuseum, waar ook het oude lichtschip SurinameRivier te zien is. De oude strafgevangenis is begin 21e eeuw gerestaureerd en wordt sedertdien vaker
gebruikt voor het houden van exposities en andere culturele evenementen.
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Ongestoord genieten aan de

Marowijne
rivier
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De Marowijne is de grensrivier
tussen Suriname en FransGuyana en is de levensader
van dorpsgemeenschappen aan
zowel de Surinaamse als de
Frans-Guyaanse oever.

De rivier neemt diverse
rivieren uit het ToemoekHoemakgebergte op en loopt
vanaf de samenvloeiing met
de Tampok verder onder de
naam Lawa. Pas op het moment
dat de Surinaamse rivier de
De rivier ontspringt onder de Tapanahoni, met behulp van de
naam Litani bij de Braziliaanse Manbarival, samenvloeit met
grens en vormt daar de de hoofdstroom wordt de rivier
binnenzijde (vanuit Surinaams de Marowijne genoemd.
oogpunt) van de betwiste zone
tussen Suriname en Frans- Over de rivier wordt veel
Guyana.
gesmokkeld. Vooral benzine
en dieselolie worden vanuit
Vanaf de plek waar de rivier Albina naar Frans-Guyana
de Marouini de Litani in gesmokkeld, omdat de prijs
stroomt, wordt de grenslijn in Suriname veel lager ligt
wel geaccepteerd door beide dan de prijs in Frans-Guyana,
landen.
waar de Franse norm wordt
gehanteerd.In de Karaïben- of
Kalinjataal zou het “marowini”

(tegenwoordig
“marauni”)
herleid kunnen worden naar
het begrip “morowinyo” (als
verwijzing naar een plaats).
Men moet zich ook realiseren
dat de inheemse volken voor de
verschillende plaatsen langs de
rivieren allemaal eigen namen
hebben.
Aan de monding van de rivier
zijn twee natuurreservaten
ingesteld ter bescherming van
vogels en zeeschildpadden
die er broeden, zoals de
lederschildpad.
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Is grotendeels bedekt door regenwoud en heeft een bergachtig landschap. De rivier de
Corantijn vormt de grens in het westen, de rivier de Marowijne in het oosten. Dit zijn ook meteen
de landsgrenzen: Guyana in het westen en Frans-Guyana in het oosten. In het Noorden grenst
Sipaliwini aan de districten Brokopondo, Coronie, Marowijne, Nickerie en Para. In het zuiden
grenst Sipaliwini aan de Braziliaanse staten Amapá en Pará. De grens wordt gevormd door de
waterscheiding tussen de Surinaamse en Braziliaanse rivieren. In de jaren 30 is middels een
expeditie de grens vastgesteld, maar nooit in een verdrag bekrachtigd. Het district is grotendeels
onbewoond, op een aantal woonkernen na. Het gebied staat bekend als ongerept, hoewel de
wetenschap de laatste tijd steeds meer bewijzen vindt dat grote delen van het Amazonegebied
eeuwen geleden voor de kolonisatie wel degelijk dichter bevolkt waren door inheemse volken.
Indrukwekkend in het gebied zijn de bergketens zoals het Bakhuisgebergte, het Wilhelminagebergte,
het Van Asch van Wijckgebergte, het Eilerts de Haangebergte, het Kaysergebergte, het Oranjegebergte,
het Lelygebergte, op de grens met Brazilië het Grensgebergte en het Toemoek-Hoemakgebergte. Het
hoogste punt van Suriname is de Julianatop met 1280 meter, gelegen in het Wilhelminagebergte.
De meeste Surinaamse rivieren ontspringen in Sipaliwini: de Coeroenie, de Coppename,
de Corantijn, de Gonini, de Kabalebo, de Lucie, de Marowijne, de Nickerie, de Oelemari, de Paloemeu,
de Suriname, de Saramacca en de Tapanahoni. De rivieren stromen van het zuiden naar het noorden
en monden uit in de Atlantische oceaan.
Door de vele heuvels en bergen zijn er veel watervallen en stroomversnellingen in de rivieren.
Een zegen voor wie van mooie natuur en avontuur houdt, een last voor degenen die zich alleen
via de rivier kunnen verplaatsen. De volgende watervallen zijn te vinden in Sipaliwini: de Armina,
Manbari, Pedrosoengoe en Poeloegoedoe in de Marowijne; de Linsidede en Maripasoela in de Lawa;
Granholosoela en Gransoela in de Tapanahoni; de Wonotobo, de Tijger en de Anora in de Corantijn;
de Tapawatra en de Awaradam in de Suriname en de Gran Rio en de Blanchemarie in de Nickerie.
Om het gebied toch toegankelijk te houden zijn er de laatste decennia via Operation Grasshopper
verschillende vliegveldjes aangelegd in het district. In het midden van het district ligt het Centraal
Suriname Natuurreservaat opgericht in 1988.

p42
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Tapawatra
Watervallen
Boven Suriname
Tapawatra Sula (bij de samenvloeing
van de Pikin-Rio en de Gran-Rio in de
Surinamerivier)
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Koffiedjompo

Lelydorp, hoofdplaats van district
Wanica,
heette
lang
geleden
Koffiedjompo. Deze naam is nog terug
te vinden op bijgaande foto van 28
maart 1905, gemaakt ter gelegenheid
van de opening van station Kofiedjompo
aan de Lawa-spoorlijn. (n.b. de naam
Koffiedjompo wordt op vele manieren
gespeld).
Over de herkomst van de naam
Koffiedjompo vermeldt het Koloniaal
nieuws- en advertentieblad Suriname
op 31 maart 1905: “De herkomst van
den naam Koffiedjompo te voren
door slechts weinigen gekend, doch
nu op aller lippen, zal zeker velen,
met ons, geïntrigeerd hebben. Langen
tijd
hebben wij vergeefs gezocht
tot eindelijk bij gelegenheid van den
proefrit, ons van geachte zijde een zeer
aannemelijke verklaring werd gegeven.
Deze namenlijk: In den slaventijd liep
een slaaf, Koffie genaamd, van zijnen
meester weg. Na ijverig patrouilleren
werd hij eindelijk aan den overkant
van een uitgestrekte zwamp ontdekt
en gevangen.
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Toen men hem vroeg : ‘Koffie, hoe ben je
de zwamp overgegaan?’
antwoordde hij : ‘Mi djompo’, ik ben er
over gesprongen. Ironisch werd toen naar
dezen wonderbaar-lijken sprong, de plaats
voortaan aangeduid met Koffiedjompo
Koffie heeft er gesprongen.”
Er zijn ook versies van dit verhaal waarbij
Koffie niet gepakt wordt en voorgoed
naar de vrijheid springt. Kort na de
opening van station Kofiedjompo werd
bij Gouvernementsbesluit bepaald dat de
plaats voortaan Lelydorp zou heten, ter
ere van Gouverneur Lely. Deze was de
stuwende kracht achter de aanleg van de
Lawaspoorweg.
Met het wijzigen van de naam besloot
het Gouvernement ook dat Lelydorp
voortaan een vestigingsplaats voor
Javanen zou zijn. Zoals bekend, kregen
ex-contractarbeiders na het uitdienen van
hun vijf jaren contact, landbouwpercelen
aangeboden.

Om de vestiging tot een succes te maken,
schakelde het Gouvernement al vlug een
ervaren Javaans contractarbeider in. Dit was
Bapak Kartomodjo, in 1904 uit Java gekomen
om in Suriname aan de Lawaspoorweg te
werken.

Op den eersten Januari 1907 is hij bij
Gouvernements
Resolutie
aangesteld
als Javaansche opziener en onder zijne
werkzaamheden moest hij ook de van contract
vrijgekomen Javanen, die in de stad rond
zwierven, opsporen om kolonisten te worden.

Al gauw was hij hierbij opgevallen door zijn
goede werklust en leiderscapaciteiten. In
een krantenartikel bij zijn pensionering in
1932 wordt teruggekeken op zijn loopbaan.
“Den eersten januari 1932 vierde Hoofdman
Kartomodjo in alle stilte zijn zilveren
ambtsjubileum als Javaansche opziener
op de vestigingsplaats Lelydorp. Onder
een transport van ongeveer 73 koppen
is hij destijds ten behoeve van deaanleg
van de koloniale spoorwegen in Suriname
aangekomen. Van dit transport zijn alleen
Kartomodjo en een Javaansche tolk, Mardjo,
in Suriname gebleven. Onder verschillende
ingenieurs heeft hij langs de spoorlijn
gewerkt en nadien kwam hij op de werkplaats
Beekhuizen. Aldaar tewerkgesteld, werd
hij opgeroepen om op het Immigratie
Departement te verschijnen.

Bekend met de terreinen langs de spoorbaan had
Kartomodjo veel liefde voor de vestigingsplaats
Koffiedjompo! In dien tijd was er veel vertier en
geld van de spoorwegen in omloop. De eerste zes
kolonisten vestigden zich aan den Javaanse weg
langs de spoorbaan.De Javaansche bevolking
groeide langzaam aan. Naarmate de Creoolen
en Br. Indiërs de perceelen verlieten, vestigden
de Javanen zich op de verlaten perceelen. Thans
is Lelydorp een bloeiende vestigingsplaats van
Javaansche kolonisten geworden. Hun aantal
kan op drie duizend worden geschat.

De toenmalige Agent Generaal, de Heer
van Drimmelen, sprak hem aan en onder
overlegging van verschillende getuigschriften
uit Ned. Indië, stelde Zijn H. EdelGestrenge
aan Kartomadjo de vraag of hij gaarne op het
Immigratie Departement zou willen werken.

Kartomodjo heeft gedurende deze vijfentwintig
jaren veel gezien, en onder verschillende chefs
gediend. In samenwerking met het Bestuur,
heeft deze eenvoudige man veel gedaan voor de
kolonie en het is voor een groot deel aan hem
te danken dat de vestigingsplaats Lelydorp
geworden is, wat zij thans is, namelijk op weg is
nummer één te blijven in haar soort.
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‘het grote meer’ op zijn Surinaams, staat bekend om de vogeltrek. Miljoenen vogels strijken er
elk jaar neer om te overwinteren. Je kunt er romantisch overnachten in een huisje op het water.
In een uitgeholde boomstam vaar je langs kreken, mangrovebossen en moerasgebieden. Het zijn
de broedplaatsen van meer dan 120 vogels, waaronder water- en trekvogels. Krabben, snoeken,
garnalen en tilapia’s zwemmen in het modderige water. De kans is vrij groot dat jeeen kaaiman
tegenkomt. Vogelliefhebbers en vissers kunnen hun hart ophalen in natuurreservaat.
Bigi Pan ligt in het uiterst noordwesten van Suriname bij Nieuw-Nickerie, de tweede stad van het
land, op zo’n drie uur rijden van Paramaribo. Het natuurgebied ligt ten noorden van de stad en
grenst aan de Atlantische Oceaan. Bigi Pan is een bijzonder beheersgebied. Het heeft een oppervlak
van ongeveer 130.000 hectare, waarvan de helft uit water bestaat. In het grote merengebied vind
je brak water, half zout, half zoet. Vogeltrek van het landoppervlak is ongeveer 15.000 hectare
ingepolderd voor het verbouwen van rijst. Op een klein deel wordt veeteelt bedreven. In het midden
vind je een groot meer, op zijn Surinaams: Bigi Pan. Daar is het gebied ook naar vernoemd. Bigi Pan
staat bekend om zijn grote aantallen vogels, die rond de jaarwisseling vanuit het koudenoorden
neerstrijken.
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de
Nickerie
River

... een belevenis
in het noordwestelijke
deel van Suriname.
De Nickerie rivier vindt zijn
oorsprong in het Bakhuisgebergte en stroomt vervolgens
door prachtige gebieden richting
de districten Coronie en Nickerie
om uiteindelijk in de Atlantische
Oceaan terecht te komen.
Een ervaring die je zeker niet
mag missen zijn de Blanche
Marie-watervallen. Geniet van
het prachtige natuurreservaat, de
rijstvelden en al het moois wat
deze rivier te bieden heeft. Ook
de overdekte markt vlakbij de
rivier is een bezienswaardigheid.
Leuke tip: verken het Bigiplan in
het kustgebied met een bootje.
Bewonder de prachtige vogels en
bezoek de vissers die vanaf hun
kraampjes op palen de vangst
binnenhalen. Breng ook eens een
bezoek aan de vele rijstfabrieken
in Nickerie.
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Courtyard by
Marriott Paramaribo
Over Ons
Courtyard by Marriott Paramaribo, het hotel
bij uitstek voor uw zakenreis of vakantie in Suriname. Dit eigentijds 4 sterren hotel in Paramaribo, met een hoog service niveau, is prachtig
gelegen aan de Suriname rivier en is voor zowel zakenlui als vakantiegangers de perfecte
accommodatie. Het hotel is ideaal gelegen,
het historisch stads-centrum is te bereiken met
een aangename wandeling van 20 minuten
en verschillende lokale en internationale organisaties liggen allemaal binnen een straal
van vijf kilometer.

Courtyard by Marriott Paramaribo heeft 140
ruime sfeervol ingerichte kamers met de gerenommeerde Marriott bedden, welke perfect
zijn voor een goede nachtrust. In zowel de
kamers als de openbare ruimtes bied het hotel
gratis wifi aan. Verder, beschikt het hotel over
verschillende faciliteiten voor het organiseren
van meetings en events. Na een productieve
werkdag of dagje de stad verkennen is het erg
lekker om te ontspannen in het buitenzwembad met prachtig uitzicht op de Suriname
rivier. Bij het zwembad of in de prachtige tuin
kunt u genieten van de tropische zon onder
het genot van een frisse cocktail of de dag
actief afsluiten in de mo-derne fitnessruimte.
Ook, kunt u terecht in maar liefst drie restaurants voor een unieke culinaire beleving van
internationale en lokale specialiteiten.

BINNENKORT COMPLEET
GERENOVEERD
Sinds de opening in 2009, is het Courtyard
by Marriott Paramaribo in razend tempo uitgegroeid tot het toonaangevende hotel in
Suriname. Om leidend te blijven in de hotel
branche, is het besluit genomen om het hotel nieuw leven in te blazen na 10 succesvolle
jaren. In 2020, startte het hotel met een complete renovatie van kamers en publieke ruimtes. Naar verwachting, word deze eind 2023
opgeleverd. De renovatie en restyling van het
hotel omvat een investering van enkele miljoenen Amerikaanse dollars, zodat het hotel
kan blijven voldoen aan de hoge standaarden
van het moederbedrijf, Marriott International.
De metamorfose bevat een complete vernieuwing met ultramoderne kamers, voorzien van alle gemakken. Ook de fitnessruimte
wordt verbouwd naar een luxueus ingericht
wellness centrum met sauna’s en whirlpools.
In 2023, zullen de nieuwe entree, authentieke
lobby, tuin, fitnessruimte, 140 kamers en suites
onthult worden en zal een ieder in de gelegenheid gesteld worden een kijkje te nemen.
Het ultieme doel van de renovatie is om de
Surinaamse gemeenschap en de internationale reizigers ook voor de komende 10 jaren
van de warme Courtyard service te mogen
voorzien.

Contact

Anton Dragtenweg 50 - 54
+597 456000
www.courtyardparamaribo.com

Saramacca
Saramacca wordt wel “de
groente- en fruitschuur van
Suriname”
genoemd.
Het
belangrijkste bestaansmiddel
is de landbouw, voornamelijk
de kleinlandbouw (kleine
agrarische familiebedrijven).

Naast de landbouw wordt
sinds de jaren tachtig de
aardoliewinning van steeds
groter belang. Aan het einde
van de twintigste eeuw werden
al meer dan 10.000 barrels per
dag geproduceerd. Belangrijke
oliecentra
zijn
Catharina
Deze kleine bedrijven richten Sophia, Josikreek en Sara
zich voornamelijk op rijst en Maria.
groenten. Daarnaast zijn er
langs de Coppenameweg en Andere
belangrijke
de Larecoweg enkele grote economische takken zijn de
rijstbedrijven
en
worden bosbouw en de visvangst.
in Jarikaba op grote schaal Saramacca is o.a. erg geliefd bij
bananen voor de export sportvissers.
aangeplant.

Het district wordt vooral
gekenmerkt door de rivier
de Saramacca. In het westen
vormt de rivier de Coppename
de grens met Coronie en in
het zuidwesten loopt de rivier
de Tibiti, die voor een deel de
grens vormt met Para.
Saramacca is ook bekend door
zijn vogels. Ornithologen van
over de hele wereld komen
hiernaartoe
om
toekans,
papegaaien en rotshanen te
bekijken en te bestuderen.

GRON
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Groningen is een resort en de hoofdplaats van het district
Saramacca in Suriname. De plaats ligt op een schelpenrits aan de
linkeroever van de Saramaccarivier.
Groningen is pas na 1960 tot ontwikkeling gekomen. Rond dat
jaar werd de Oost-Westverbinding aangelegd, en werd Groningen
vanuit Paramaribo over de weg bereikbaar.
Groningen telt een kantoor van de districtscommissaris; een
postkantoor; een kantoor voor de politiecommandant, een
kantoor van het Staatsziekenfonds; het zwembad De Pirengs;
en voetbalstadion Jaques Eliazer, genoemd naar de oprichter en
voorzitter van de voetbalbond van Saramacca, en het SSB Stadion.
Enkele voetbalclubs uit Groningen zijn SCV Bintang Lair, SV
Groningen, SV Real Saramacca en SV Boskamp. Ook is er een
kerk van de Evangelische Broedergemeente (EBG) en een roomskatholieke kerk.

SARAMACCA BRUG

INGEN
29
29

I

su magazine

30

Coronie wordt ook wel “het palmendistrict”
genoemd. Als je door Coronie rijdt zie je overal
palmbomen staan. Hoewel de kokosproductie al
lang over zijn hoogtepunt heen is, zie je overal
palmbomen. In Coronie kom je veel kleine
dorpjes tegen. In ieder dorpje vind je een unieke
houten kerkje. ( zie foto: EBG-Kerk te Totness in
Coronie ).

Het district Coronie werd op 10 oktober 1851
afgesplitst en vernoemd naar de militaire post
Corona, gelegen tussen de plantages Friendship
en Bantaskine, die zijn naam weer dankt aan de
Coronakreek. Coronie is uitermate vruchtbaar en
staat in Suriname bekend om zijn kokospalmen.
Uit de noten maakte men vroeger op grote schaal
kokosolie.

Al sinds de plantagetijd wonen verreweg de meeste
Coronianen op een dunne strook hogergelegen
grond langs de kust, een aaneengesloten complex
van schelpenritsen. Ten noorden en zuiden van
deze ritsen liggen landbouwgronden, in het
noorden begrensd door de zee, in het zuiden
door een zoetwaterzwamp (moeras), dat voor
de zoetwatervoorziening zorgt. Een deel van
deze drassige landen behoren tot het Bijzonder
Beheersgebied Bigi Pan, dat zich uitstrekt
tot in het district Nickerie. Coronie maakte
aanvankelijk deel uit van het district Nickerie.
Het huidige Nickerie werd “Neder-Nickerie”
genoemd; het huidige Coronie “Opper-Nickerie”
of “de Zeekust”.

De kwie kwie, De Hoplosternum littorale, een
van de soorten vis die wel kwikwi wordt genoemd
in Suriname, is een straalvinnige vissensoort
uit de familie van de pantsermeervallen
(Callichthyidae). komen voor in zwampen,sloten
en kreken. In Suriname zijn Sramacca en
Nickeriie heel bekend om deze vissoort, maar de
zwamprijke Coronie met de veleafvoerkrekenen
sloten staat ook niet achter. Omdat de kwie kwie
veel gevanen en genuttigd wordt in Suriname,
wordt deze vissoort met uitroeiing bedreigd. In
de wet is er zelfs een minimum lente vastgesteld
voor de kwie kwie van 12 centimeter. Ondanks
het gesloten seizoen wagen vele toch een kans
om de kwie kwie te vangen in haar legperiode.
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EBG-Kerk te
Totness in Coronie

TOTNESS
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Het district Para

ligt ten zuiden van de districten
Commewijne, Saramacca en Wanica.
Ten westen van Marowijne en ten
noorden van Sipaliwini. De naam
van district is ontleend aan de rivier
Para, een zijtak van de Surinamerivier.
Bekende plaatsen zijn Billiton,
Zanderij, Republiek, Onverwacht,
Onverdacht, Berlijn en Cola Kreek.

Het toerisme

speelt een belangrijke rol. Para
beschikt over een groot
aantal
recreatie-oorden zoals Colakreek,
Baka Djari, Gran Swiet Djari, MTCResort, Palulu Camping, Drie Kokro,
Marinalex, Bersaba, Caribo Beach
Resort, Carolinakreek, Jungle Camp,
Kankanku, Blaka Watra, Overbridge,
Parabello, Kinderboerderij, Isri Kokro,
Owos Resort, Severino Waterpark,
Relax Waterpark, Millie’s Resort,
Cabenda Camping, Stichting Jan
Starke (Zanderij 1), Da Kaboera en Bigi
Kroetoe, Tuna en Kimberly’s pretpark.
Er wordt ook aan landbouw gedaan:
Cassave, Tajer en Napi zijn belangrijke
producten. Ook ligt de luchthaven
Johan Adolf Pengel International
Airport (in de volksmond Zanderij
genoemd) in dit district. Door het
gebied ligt de belangrijke Indira
Gandhiweg (over het algemeen Pad
van Wanica genoemd, zoals vroeger).
Deze weg verbindt Paramaribo met de
luchthaven.
District Para is onderverdeeld in vijf
ressorten: Noord-Para, Oost-Para,
Zuid-Para, Bigi Poika en Carolina.
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DE DRIE GUYANA’S
SURINAME
...............
De verwondering begint al als de vliegtuigdeur opent op het Johan Adolf Pengel
Airport. Elke keer weer als ik de warme Surinaamse lucht op mijn gezicht voel,
herinner ik mij weer hoe het is om thuis te komen. De hete walm komt mij
tegemoet, alsof ze mij verwelkomt als een gastvrije moeder. De moeder die mij
door mijn vaderland leidt. Het land waar ik ben geboren en jaarlijks – soms
vaker dan één keer per jaar – bezoek, privé en zakelijk. Het land dat ik dacht
door en door te kennen, maar dat nog steeds prachtige toeristische geheimen
bij zich draagt. Althans, voor mij waren het juwelen die ik nog niet kende.
Tot dit voorjaar, eind april tot begin juni, toen ik met mijn vrouw en mijn
schoonfamilie naar Suriname reisde. Het zou een gewone vakantie worden:
familiebezoek
en een verjaardag van mijn
schoonzus die
in Suriname woont. Een
gebedsdienst en
een gezellig samenzijn
met familie. Ook
zou ik een paar vrienden
en
goede
kennissen zien. Zoals
het
eigenlijk
meestal gaat, voor velen.
Toch werd deze
vakantie een hele nieuwe
kennismaking
met Suriname en haar
buurlanden
Frans-Guyana
en
Guyana.
Drie
landen die vlak naast
elkaar liggen, de
mensen er bijna hetzelfde
uitzien,
toch
zo verschillend zijn,
maar toch naast
elkaar horen. Ik neem
graag de vrijheid om Suriname, Frans-Guyana en Guyana ‘De Drie Guyana’s’
te noemen. De vakantie die zo ‘gewoon’ leek te zijn, werd een bijzondere
ontdekkingstocht. Mijn eerste hernieuwde kennismaking met Suriname was
een Resort in, Boven Suriname Rivier.

ik ben
nog niet
uitgekeken
en ik kom
nog wel
terug

...............
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Een ander magnifiek stuk natuur zagen
we ook aan de Rechteroever, de Johanna
Margaretha Plantage. Wat we onder meer
hebben meegemaakt, is de overgang van
brak (zout) naar zoet water. Ons bootje
werd letterlijk met de hand overgetrokken
naar het binnenlandse zoete water.
Van daaruit gingen we naar Commewijne
Pan. En dat is wat mij betreft het best
te vergelijken met de Everglades in de
Verenigde Staten.
Een moerasgebied, een swamp, met
diepten die we waarschijnlijk en hopelijk
als reiziger nooit in het echt zullen ervaren.
Waar we alleen maar naar kunnen gissen
in onze fantasie als we op meditatieve
wijze genieten van deze prachtige swamp
in mijn geboorteland. In dit gebied is er
een eilandje waar een tweelaags huisje
is, waar we onze hangmatten konden
ophangen, wat konden eten en drinken en
even konden wachten tot de wind gunstig
was om verder te varen naar Matapica.
Ondertussen hadden we onze netten
uitgezet om ‘swamp-vissen’ (Tilapia’s)
te vangen. Surinaamse Nederlanders
gaan meestal naar Suriname voor louter
familiebezoek. We onderschatten het
natuurschoon van dit land.
Matapica was eveneens bijzonder. Daar
kun je niet zomaar op elk moment naartoe,
omdat je anders door muskieten wordt
lek gestoken. Vanuit het eilandje was het
nog een halfuur varen naar Matapicastrand. Daarom was er maar een kleine
opening: alleen als het vloed wordt en
de wind gunstig is. De wind jaagt als het
ware de muskieten weg. Daar hebben we
kokosnoten geplukt en kokoswater met
Bacardi geproefd en genoten van zon,
zee en de koele bries van de Atlantische
Oceaan. De wegen van de natuur zijn
ondoorgrondelijk, maar het leek wel alsof
de natuur ons een buitenkans gaf om van
haar te genieten, alleen bij vloed.
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GUYANA’S
Na de binnenlanden van Suriname
waren Frans-Guyana en de voormalige
Britse kolonie Guyana aan de beurt.
Ook dat was bijzonder. Waar Guyana
en Suriname meer op elkaar lijken,
waande we ons in Frans-Guyana in een
Zuid-Amerikaanse versie van Frankrijk.
Brede, schone, goed onderhouden wegen
en je kunt daar betalen met Euro’s,
zonder een extra charge, zoals dat vaak
bij het pinnen in het buitenland is. Het
is surrealistisch: Surinamers uit het
buurland moeten een visum hebben om
in Cayenne – een groot Europees dorp
in Zuid-Amerika – te kunnen verblijven,
maar Europeanen en dus ook Surinamers
met een bordeauxrode paspoort kunnen
gewoon in- en uitreizen, zoals we dat
binnen de Europese Unie ook gewoon
kunnen. Producten die we in Nederland
ook kunnen kopen, zijn daar ook
verkrijgbaar, zoals Europese medicijnen.
Het is gewoon een klein-Frankrijk. Voor
wie zich wil vestigen in deze Franse
kolonie, moet wel de Franse taal leren
beheersen.
Guyana is een ander verhaal. Daar is het
zeker niet als Groot-Brittannië, maar het is
wel een ‘booming’ land. Er zijn inmiddels
al op vijftien plekken voor de kust van
Guyana olievondsten gedaan. Er wordt
volop gewerkt aan zesbaans snelwegen
naar de hoofdstad Georgetown. De
verwachting is dat Guyana vanaf 2020
een miljoen Amerikaanse dollars aan
royalties voor de olievondsten zal
ontvangen. Dat horen we nergens, maar
dat mag best eens gezegd worden. Het
is een land met enorme economische
mogelijkheden.

Dat is te zien aan de groei die de voormalig
Britse kolonie doormaakt. Het lijkt op
Suriname, maar het zit economisch in de lift.
Al met al een fantastische trip, heel anders
dan een normale Suriname-reis naar familie.
Suriname is nog veel mooier dan we vaak
denken en het is toegankelijk, bleek uit onze
reis. Frans-Guyana is volgens mij het land,
dat Suriname had kunnen zijn als deze niet
onafhankelijk was geworden. Guyana is een
voorbeeld voor Suriname, als Suriname flink
winst maakt uit olie-resources.
Maar dat is slechts economie, voor mij
als Surinaamse diaspora-investeerder en
ondernemer interessant. Ja, dat zie ik dan
weer, als ik ergens ben. Maar dat mag nooit
mijn blik vertroebelen voor de schoonheid
van deze drie prachtige natuurrijke landen
met een bepaalde ongereptheid die we niet
herkennen van de gebruikelijke vakantiefoto’s.
Ook voor Suriname is er de verwachting dat er
op korte termijn voor de kust de eerste grote
olievondst zal plaatshebben. Dat zal een een
‘game changer’ zijn voor de economie van mijn
geliefde moederland Suriname. Gecombineerd
met integer leiderschap heeft Ma Suriname
de potentie om het‘Droom-Dubai’ van ZuidAmerika te worden.

Ik ben dankbaar dat ik in
de gelegenheid was om
deze prachtige reis langs
‘De Drie Guyana’s’
te maken. Zeer dankbaar.
Verhaal
Hans
Ramautar
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Het plateau van de Surinaamse Tepui,
De Tafelberg. Een spectaculair gebergte in het groene hart van Suriname! Dit gebergte is een
geologisch fenomeen ook wel Tepui genoemd. Dit soort gebergten hebben een vlak plateau omringd
door steile wanden. Hierdoor isoleert het ecosysteem op de top van de berg zich grotendeels
van de omliggende natuur. Het plateau van de Surinaamse Tepui, de Tafelberg, begeeft zich op
een kilometer hoogte! Het grootste gedeelte van de dag bevind deze berg zich in de wolken. De
isolatie, de hoogte, de vochtigheid en het gesteente geven de indruk dat deze unieke plek in
Suriname, niet meer in Suriname is! Deze prachtige en ongerepte plek is vrijwel alleen te bereiken
per helikopter, waardoor maar weinig mensen het plateau hebben kunnen bezoeken. Dick Lock
en Steven Oldenstam vertrokken in april met 6 andere expeditieleden per helikopter naar het
plateau van de berg! Al jaren was het hun droom deze unieke plek te bezoeken. Maar nietenkel
te bezoeken, werkelijk te ervaren en te beleven! Ze besloten 12 dagen te blijven. Metgedroogd
voedsel, hangmatten en tarpaulin hebben ze een deel van het plateau kunnen verkennen. De
vlucht erheen was al een hele ervaring op zich, het vliegen als een vogel vlak over het enorme
uitgestrekte Surinaamse regenwoud. Vliegen langs de rand van de Tafelberg, en het zien van
watervallen die honderden meters naar beneden kletteren. De eerste dagen waren intense en
energieke verkenningsdagen. Lange dagen door ongerept en dichtbegroeid regenwoud. Tussendoor
konden we opladen bij de hoogste watervallen van Suriname, prachtige kreken en unieke wildlife,
er leek geen einde aan te komen. Na een ruime week voelde het al als thuis…
De geluiden, de temperatuur, de ongereptheid. Het één zijn met de natuur en dit alles kunnen
delen met 8 geweldige personen. Marloes van Elderen, Bloem van Rooij, Lieke Verwoerd, Nalini
Mahesh, Lisa ten Kate en Randy Pinas.

Foto: Dick Lock

Dick Lock

TAFEL
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In het kabbelend water van de
Sranan liba, schuilt het
verhaal van een

column

inheemse
schoonheid

Zittend in een sula, hoort zij rustgevende
klanken die zich nestelen in haar
trommelvlies. Terwijl ze om haar heen kijkt
reiken haar ogen tot waar haar gedachten
haar voeren. Zoekend naar de plek vanwaar
de stromen komen, manoeuvreren deze
zich dansend om haar heen. Tjrrrrrrrrr.....
tjrrrrrrrrr…..de stromen zingen hun eigen
lied. Al luisterend verdwaalt ze in de
vragen die met hoge snelheid door haar
denken varen. Wie ben ik en wat zijn mijn
krachten?
Met haar natte vingertoppen strijkt zij
over haar oogleden, om verder weg te
zinken in de kalmte van de sula. Maar, het
orkest van de Sranan liba interrumpeert
het verlangen om haar ogen te sluiten.
De glans van het stromend water verleid
haar pupillen en verteld een aanzienlijk
verhaal. Terwijl ze erin kijkt, reflecteert
het haar schoonheid en overtuigd het
haar op de meest magische manier van
een glinsterend bestaan.
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Daar zit ze, midden in een
sula in de Sranan liba.
Conversatie voerend. Het verhaal doet haar
ogen twinkelen van genot en haar oren
luisteren aandachtig mee. Nog eens probeert
ze te strijken met haar natte vingertoppen,
dit keer over haar voorhoofd. Terstond
worden haar gedachten gevangengenomen
door duidelijke openbaringen. Precies zoals
het hert haar oren spitst, spitsen de oren
van haar gedachten zich. De openbaringen
spreken duidelijke taal. Ze vormen klanken
die transformeren in woorden en braaf uit
haar mond marcheren. Ze spreekt:

“Mi wan dé leki a watra fu a liba “
die onbaatzuchtig stroomt en de obstakels
vergruist met haar kracht. Mie wan deh leki
a watra fu a liba, die alleen gehoor geeft aan
de stem van haar Creator. Bewust van waar ze
naar toe moet stromen, zoekende naar waar
ze aan moet komen. Geheel vertrouwend op
de stem van haar Creator.
Mie wan deh leki a watra fu a liba, met alle
kracht, met een reinigende werking, met een
helende factor in elke golf. Ik wil zijn als het
water dat stroomt en geen stilstand kent.
Voortdurend gedijd zij. Heersend over alle
zwaktes op haar pad. Ik wil zijn als het water,
als de rivier, als de sula, als een waterval!”
Tjrrrrrrr.....tjrrrrrr.....tjrrrrrr….. De inheemse
schoonheid valt stil, een kolibrie fluit haar
vanuit de oever, toe. De blauwgroen paarse
kleuren steken haar bewondering aan.
Tjrrrrrrrrrrrrr.....daar zit ze, midden in een
sula in de Sranan liba. De rivier die haar
aanmoedigt en standvastig haar aandacht
zoekt. Tjilip tjilip…..de kolibrie vliegt de
lucht in, haar ogen volgen het maar raken
verblind door de sterke zonnestralen die
bijna ijdel zichzelf representeren.

Ze kijkt weg en loopt voldaan naar de
oever. Nog een keer kijkt ze over haar
linkerschouder richting de sula.
“GRANTANGI, zegt ze...BEDANKT!”
De sula antwoordt; het maakt sierlijk een
rots nat die haar schoonheid ondersteund.
Ze loopt verder naar de oever. Daar
aangekomen, wordt ze begroet door de koele
schaduw van de vorse bomen die geworteld
zijn in de Suriname rivier en hun vleugels
deels strekken over het land.
In het kabbelend water van de Sranan
liba schuilt het verhaal van een inheemse
schoonheid.

Verhaal
Simone Fritz James
Orajoekawa
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Nieuwe soorten
Suriname
is het groenste land ter wereld, en heeft tevens weinig
infrastructuur. Hierdoor zijn er nog enorm veel ongerepte gebieden waar nooit
mensen geweest zijn. Anno 2021 lijkt het alsof we alle dieren ter wereld al
gevonden en beschreven hebben. Maar dit is verre van waar.

column

DIEREN IN SURINAME

Dick Lock
Ecoloog; Dick Lock, oprichter van Herping Suriname heeft zich gestort op
de herpetofauna (reptielen en amfibieën) van Suriname. In 2016 heeft hij
samen met ecologe; Fleur van der Sterren onderzoek gedaan naar de paarse
klompvoetkikker (Atelopus hoogmoedi nassaui) die pas in 2006 ontdekt was.
Dit diertje komt op de hele wereld alleen maar voor op de top van het Nassau
gebergte in het noordoosten van Suriname. Voor hun onderzoek was er verder
nog niets bekend van dit diertje!

Bijzondere dieren
Dick organiseert normaliter tours voor vakantiegangers en fotografen
die slangen en kikkers willen zien. Tijdens de uitbraak van Covid-19
waren en geen toeristen en is hij 6 maanden in de jungle gebleven op zoek
naar bijzondere dieren. Het begin van de regentijd is de paartijd voor veel
kikkers, zo heeft hij tijdens de eerste harde regens twee onbeschreven
kikkersoorten gevonden! Een paar dagen later een soort dat nog niet bekend
was in Suriname! Middels DNA-onderzoek, foto’s en geluidsopnames
worden deze dieren momenteel beschreven. De ongerepte Surinaamse
jungle heeft een enorme soortenrijkdom en er valt nog veel te ontdekken!

Dick Lock
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Randstad Personenschade
(letseladvies) helpt slachtoffers
van ongevallen…
Randstad Personenschade B.V. is het eerste letselschadeadviesbureau dat gespecialiseerd is in de interculturele
dienstverlening en geheel gratis is voor de slachtoffers. De kosten van onze diensten worden namelijk bij de aansprakelijke
partij verhaald. Het hoofdkantoor is gevestigd op de Goudse Rijweg 400 in het centrum van Rotterdam. Inmiddels beschikt
de onderneming over acht filialen. De andere vestigingen bevinden zich in Rotterdam-Zuid, Amsterdam, Den Haag, Utrecht,
Tilburg, Arnhem en Roosendaal.
Volgende jaar vieren we onze 10 jarige bestaan. Ook kunnen wij
zaken naar Turkse recht behandelen en hebben een kantoor in
Izmir Turkije.

Mocht u de voorkeur hebben op zaterdag langs te komen dan
kunt u ook een afspraak maken. Het gesprek vindt plaats op een
van onze kantoren, of zo nodig bij u thuis als u immobiel bent.

Randstad Personenschade beschikt over adviseurs die naast de
Nederlandse taal en cultuur, ook meerdere niet-westerse talen en
culturen beheersen. U kunt hierbij denken aan Turks, Surinaams
, Berbers, Bulgaars, Arabisch, Russisch en Pools. Zo kunnen
slachtoffers zich beter uitdrukken en hun verhaal vertellen in
hun eigen taal. Hierdoor staat u direct in contact met een van
onze adviseurs. In het geval van letselschade gaat het gesprek
vaak gepaard met emoties waarbij niet alleen de taal een barrière
kan zijn voor wederzijds begrip maar ook de culturele verschillen.
Randstad Personenschade zorgt ervoor dat die barrières worden
weggenomen en u goed geïnformeerd word over uw rechten
en plichten. U bent altijd zonder afspraak welkom om naar uw
gelegenheid bij een van onze kantoren langs te komen en met één
van onze adviseurs in gesprek te gaan.

Heeft u reeds een zaak elders lopen en u bent niet tevreden
dan kunnen wij u zaak beoordelen en u adviseren en zo nodig
overnemen om uw belangen te behartigen.
Uw letselschadezaak wordt deskundig behandeld door een vaste
letselschade expert van Randstad Personenschade zodat u zich
volledig kunt focussen op uw herstel.
In sommige gevallen is het nodig om een advocaat in te
schakelen, Randstad Personenschade werkt hiertoe samen met
Elfi Letselschade Advocaat. De advocaten van Elfi zijn, net
als Randstad Personenschade, ervaren in het begeleiden van
cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond.

INTERCULTURELE LETSELSCHADEPRAKTIJK
Randstad Personenschade BV

CLAIMT UW SCHADEVERGOEDING BIJ

Verkeersongevallen
Bedrijfsongevallen
Overige ongevallen

www.letseladvies.nl
ROTTERDAM CENTRUM
010-766 00 35
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ROTTERDAM ZUID
010-766 00 25

rotterdam@letseladvies.nl

AMSTERDAM
020-410 94 94

amsterdam@letseladvies.nl

AMSTERDAM
Tussen Meer 1B-1
1068 EX Amsterdam
020-410 94 94

UTRECHT
030 - 711 13 70

utrecht@letseladvies.nl

amsterdam@letseladvies.nl

DEN HAAG
070-810 08 08

denhaag@letseladvies.nl

ROOSENDAAL
0165 - 39 15 65

roosendaal@letseladvies.nl

TILBURG
013 781 00 13

tilburg@letseladvies.nl

UTRECHT
Ondiep Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht
030 – 711 13 70

utrecht@letseladvies.nl

ARNHEM
026 - 781 00 01

arnhem@letseladvies.nl

DEN HAAG
Calandstraat 1-35
Unit 225 2521AD Den Haag
070-810 08 08
denhaag@letseladvies.nl

Het
beboste
land
van
de
wereld.

Het beboste land van
de wereld.
Het tropische klimaat

Dankzij het tropische klimaat
valt er in ieder geval elk jaar
voldoende regen. Overdag
schommelt de temperatuur
rond de 30 graden en in de
grote droge tijd kan dit zelfs
oplopen tot boven de 35
graden. Voor liefhebbers van
bijzondere inheemse planten
en dieren is Suriname een
paradijs.

Bij het laatste gebergte bestaat
ook een waterscheiding van
de oceaan en de Amazonerivier. Het gebergte
in
Midden-Suriname
vormt
een
waterscheiding van
grote rivieren. De hoogste
berg is de Julianatop, die
is 1280 meter hoog. In
Suriname is een nationaal
reservaat Voltzberg dat is
een beschermd gebied. Alle
reservaten zijn onbewoond.
De tropische regenwouden in
Suriname bedekken ongeveer
30% van het hele land. Je
vindt er reusachtige bomen,
die tot wel zestig meter hoog
reiken, met daaronder een zee
van varens en planten.

De natuur in Suriname

De natuur in Suriname is
bijzonder
mooi.
Sterker
nog: Suriname is een en al
natuur. In de vogelwereld
komen er ongeveer 650
verschillende vogelsoorten
voor, zoals bijvoorbeeld
Ara’s en andere Papagaaien,
Kolibries, Tanagers, Trupials,
Rode Ibissen, Reigers en
Flamingo’s.
Naast deze rijkdom aan vogels
leven er in Suriname meer dan
200 verschillende zoogdieren,
waaronder herten, wilde
zwijnen, Tapirs en Capibara’s.
Ook de Zwarte Panter en de
Jaguar komen er voor in het
wild. Verder vindt men er zo’n
130 verschillende soorten
reptielen. In Galibi kan je
zien hoe
zeeschildpadden
hun eieren leggen, een
onvergetelijke ervaring.

Foto: Dick Lock

Suriname heeft een tropisch
regenwoudklimaat met vier
seizoenen: de grote regentijd
(mei-medio augustus), de
grote droge tijd (medio
augustus- november), de
kleine regentijd (decemberfebruari) en de kleine droge
tijd (maart-april). Laat je niet
misleiden door de naam, want
ook in de droge seizoenen kan
het regenen, terwijl het in
de natte seizoenen ook vaak
wekenlang droog blijft.

Iets meer dan 90% van
Suriname bestaat uit bossen.
Daarmee is Suriname het
beboste land van de wereld.
Nergens vind je zoveel bossen
als in Suriname! Er zijn drie
gebergten
Acaraigebergte,
Grensgebergte
en
het
Toemoek-Moemakgebergte.
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WELKOM BIJ ARVA SPICES

Arva Spices is een Surinaams produktie bedrijf die al ruim 20 jaar gespecialiseerd is in diverse
specerijen. Arva Spices is ruim 20 jaar gelden begonnen in het klein, op huishoudelijk niveau
en is in de jaren uitgegroeid tot het grootste masala bedrijf in Suriname. Arva Spices is een
begrip in Suriname.
Ons hoofdprodukt is masala, die op zorgvuldige wijze wordt geproduceerd en verpakt.
De authentieke bereidingswijze maakt onze masala en doksa masala heel speciaal, die wij over
heel Suriname distribueren. Arva Spices exporteerd haar masala ook naar Nederland. Naast
onze masala hebben wij nog tien andere producten die wij aanbieden.
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Zoals:
• Doksa masala
• Chatney masala
• Rijstmeel
• Gele erweten besan
• Oedri besan
• Gebroken oerdi
• Gemalen Djiera
• Witte peper
• Zwarte peper
• Lontai

Onze missie is om goede kwaliteit en smaak aan onze klanten te bieden.
Wij selecteren onze grondstoffen nauwkeurig en zijn in het bezit van
fytosanitair certificaten.
Wij hopen dat wij onze produkten naar komende generaties mogen
overdragen.
www.arvaspices.com
Arva Spices is gevestigd aan de Mangolaan 74b te Paramaribo.
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RAHIED ABDOEL
Massieve hout beelden, reliëfwerk en kunstwerken van cement, deze kunst vormen maken allemaal
deel uit van Surinaamse Rahied Abdoel’s portfolio als kunstenaar.
Vanaf Rahied zijn 3-jarige leeftijd, hield hij zich al creatief bezig. Tot zijn geluk ontdekte hij al gauw
dat tekenen niets iets was voor hem en begon zich te verdiepen in beeldhouden. Rahied werd al
gauw ontdekt door een bekende kunstenaar van Suriname die hem adviseerde om mee te doen met
de nationale kunstbeurs in 2009. Hij volgde dit advies ook daadwerkelijk op en verkreeg hierdoor
grote bekendheid. Zijn kunstwerken zijn gevlogen van Suriname naar Shanghai om deel te nemen
tijdens de China International Import Expo.
Als je Dhr. Abdoel vraagt waarover zijn werk gaat zegt hij: ‘Het gaat om pure liefde’. De wereld en
zijn nabijeomgeving inspireren hem non-stop. Zijn leven draait om beeldhouwen en nieuwe ideeën
bedenken.
Hij gelooft dat het leven van de mens zonder creativiteit er saai uit zou zien. ‘ Zonder liefde bestaat
er geen leven en zonder leven bestaat er geen creativiteit. Vanaf mijn beelden tot schilderen tot
Arabisch kalligrafie tot het schetsen van een werkstuk bestaat uit liefde’, aldus Rahied Abdoel.

Leuk weetje
In 2015 werd een houtwerkstuk van Rahied Abdoel gekocht door de staat Suriname
en geschonken aan de president van de Islamic Development Bank in Jeddah.
Dit stuk staat nu in Saudi-Arabië.
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Werk & Sportkleding

Onursal B.V
Van der Kunststraat 122
2521 AW Den Haag
+31-70 388 62 55
06-53.66.59.30
info@onursal.nl
www.onursal.nl
Vraag naar Farid Ghazi
of
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WERKUITRUSTING

MARKETING & MERCHANDISING

Elk team is uniek - en heeft dus een gemeenschappelijke
outfit nodig. Wij leveren professionele teamkleding voor werk
en vrije tijd.

Merchandisingartikelen voor bedrijven, verenigingen en clubs
of speciale geschenken en giveaways - onze gadgets zijn op
maat gesneden.

SPONSORING & EVENTS

Online webshop

Of het nu gaat om een bedrijvenloop of het steunen van clubs
uit de regio - we hebben steeds het passende concept.

Wij bieden digitale oplossingen en bieden u hulp bij het
aanmaken van uw eigen onlineshops voor uw team.
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