SGS naar Suriname
30 december 2004 – 20 januari 2005

Een reisverslag

Met bijdragen van de dagcaptains
Eindredactie: Raimond van den Berg van Saparoea

De SGS - ploeg
Raimond en Judith van den Berg van Saparoea
Walter en Jeroen Brand
Dirk Coster
Ajoeb en Helene Doekhie
Azeez en Marlène Doekhie
Ruud Don Griot
Stef Egging
Evert en Marjan Groeneveld
Ron en Edelgard Hart
Joep Hesseling en Truus Zijsvelt
Jan Hinse en Yvonne Blom
Arthur en Anny van Lunszen
Tom en Anne Matena
Aad de Neef
Duco en Lideke Ohm
Jaap en Joke du Pon
Roy en Toeska Rijzig
Theo Straten
Jaap en Mariëtte Vogelaar
Michiel Soeters
Rustplaatsen
Paramaribo, Sabanna Park, Tonka Eiland, Jaw jaw, Paramaribo, Nieuw Nickerie, Springlands,
Paramaribo, Overbridge River Resort, Paramaribo

Met dank aan Marlene en Azeez Doekhie en aan Roy en Toeska Rijzig.
Natuurlijk ook aan allen in Suriname die onze tour zo aangenaam maakten.
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30 december 2004. Dagcaptain Raimond, Schiphol naar Paramaribo
Na maanden van voorbereiding begint de grote reis nu echt. Er moeten nog een aantal zaken in
Suriname geregeld worden. Marlene heeft alles in Suriname gecontroleerd en met enige correcties
in orde bevonden. Echter het heeft al tijden niet meer geregend en de rivieren staan leeg waardoor
onze reis naar Danpaati niet door kan gaan. Educa heeft de taak om een goed alternatief aan te
dragen. Verder hebben wij niet de gewenst re-entry visa gekregen, maar enkelvoudige. Om naar
Guyana te kunnen, en vooral terug naar Suriname, moet dat recht gezet worden.
Rudie van Eyck (Educa) heeft verteld dat we ons moeten
verzamelen aan het begin van incheckbalie 28. Als we
compleet zijn zullen we gezamenlijk inchecken zodat we
niet over het gehele vliegtuig verspreid zitten.
Bij balie 28 blijkt niemand te zijn en op de monitors zien
we dat we bij balie 12 moeten zijn. Blijkbaar gewijzigd.
Daar geen Rudie te vinden, wel SGS-ers met initiatief die
al aan het inchecken zijn. Dan maar verspreid over het
vliegtuig. Als om kwart over tien ook Michiel, Theo en
Thea binnen zijn kan ook de reisleiding door de douane
naar binnen. Ook Rudie komt nog aanwaaien met een
enveloppe die aan Henri Tdlohreg overhandigd moet
worden.
Na een iets verlate start (passagier zoek waardoor koffers
weer uit het vliegtuig moeten en daarna passagier toch aan
boord) vertrekken we. De vlucht zal acht en een half uur
duren. Voldoende tijd om met iedereen een praatje te
maken. We zitten zowaar toch redelijk bij elkaar, alleen
Joep en Truus zitten wat apart, maar ja, dat is Joep ook.
Stef gaat met al zijn charmes vol in de aanval, maakt dansjes op 10 kilometer hoogte met het
vliegend personeel, tot een stewardess hem tot de orde roept. Intussen heeft hij ook nog, naar eigen
zeggen, supporters geregeld voor onze eerste wedstrijd op 2 januari. De vlucht verloopt
voorspoedig maar is zeker voor Lideke vermoeiend. Van acht uur naast Stef zitten in één lange
lachstuip rust je niet uit. In het vliegtuig wordt de laatste “Breaking News” uitgedeeld, waarmee
ook het corvee verdeeld is.
Bij aankomst in
Zanderij worden we,
zoals beloofd,
opgewacht door
Marlene en Faroek die
ons vlotjes door de
douane loodst.
De rit naar het hotel
duurt circa een uur over
deze afstand van 45
km. Henri reist mee en
vertelt over datgene
waar we langs rijden
maar niet meer zien. Het is donker intussen. Ook vertelt hij over de kunsten van de chauffeurs die in

3

Suriname voornamelijk links rijden, maar als het hun gezien de toestand van de weg beter uitkomt,
ook de rechterkant van de weg kiezen.
Paramaribo is een zee van licht en we krijgen een eerste indruk van deze stad die op de lijst van
Unesco als werelderfgoed staat genoteerd. Op mij geeft het een mixed gevoel. Elektriciteitskabels
in de lucht en rotzooi langs de kanten en verveloze huizen geven een rommelige aanblik. Je ziet
echter geen tekenen van armoede bij de mensen, men is goed gekleed en bij huizen staan auto’s van
het soort dat wij hier in Nederland Aso bakken zouden noemen, maar die in Suriname door hun
constructie en de toestand van de wegen, goed tot hun recht komen.
Residence Inn staat aan de noordzijde van
Paramaribo, circa een kilometer buiten het
centrum. Het inchecken gaat voorspoedig,
men heeft het goed voorbereid. Even wordt er
nog gehusseld met kamers om Duco aan een
bed van formaat te helpen en Raimond en
Judith aan een “gezellig” bed. Ron en
Edelgard treffen een kamer met niet goed
functionerende wasbak en toilet. Ook dat
wordt opgelost en dan kunnen we aan tafel
voor het door Marlene georganiseerde
welkomstdiner. De “pom” smaakt prima
alhoewel niet iedereen beseft dat je hier een
Surinaamse specialiteit zit te eten.
Voor de tour naar het binnenland vertelt Henri ons de laatste ontwikkelingen. De rivieren hebben
onvoldoende water om naar Danpaati te varen. Het door de heer Eersteling voorgestelde
vakantieoord Blakkawatra wordt afgewezen omdat je daar niet de natuur ervaart en geen contact
met bush bevolking hebt. Volgens Henri is Jawjaw per korjaal bereikbaar, probleem is nu alleen
nog een touroperator te vinden die deze reis voor ons op deze korte termijn wil organiseren. Met
31 december en een weekend voor de boeg zal dat niet zo eenvoudig zijn.
Rond een uur of 10 haakt zo langzamerhand iedereen af om nog even gauw koffers uit te pakken en
er vervolgens in te duiken.
31 december 2004, dagcaptain Walter Brand. Paramaribo oudejaar.
Tja, en daar sta je dan als SGStourgroep, zo uit het toch min of meer
winterse Nederland, in de tropen,
midden in Paramaribo. Nou ja, midden,
volgens het programma zouden we in
de ochtend een rondleiding door
Paramaribo krijgen. We beginnen met
een superkorte busrit vanuit het hotel en
worden er vervolgens uitgezet ter
hoogte van de Palmentuin – de eerste
bezienswaardigheid – en gaan verder te
voet. Onze reisleider voor deze ochtend
is Ashraf, een broer van Azeez.
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Al snel komt Fort Zeelandia in zicht. Het was al een bekend punt, maar sinds de beruchte
december-moorden ook een begrip voor hen, die nog nooit een voet in Suriname hebben gezet, of
anderszins niet met Suriname bekend waren. Van het gebouwencomplex is een gedeelte nog in
gebruik. Met prikkeldraad op de muren en wachtposten, en daar kom je dan ook niet in. In een
ander gebouw, waar nog slechts het skelet van staat, zouden de moorden zijn gepleegd.
Volgens het informatiebord zijn de Fransen hier in de 17e eeuw als
kolonialen begonnen. Daarna kwamen de Britten (waar kennelijk het links
rijden van is overgenomen) en toen kwamen de Hollanders. Voorbij het
fort ontvouwt zich een wijds uitzicht op de vrij brede Surinamerivier en
komt de dominerende Wijdenboschbrug in beeld (we zouden er later nog
onderdoor varen). De wandeling gaat, met onder andere zicht op het
prachtige Gouvernementsgebouw (wat er prachtig onderhouden bijstaat),
verder richting Centrum. Langs verschillende ministeries (groot
uitgevallen houten villa’s), standbeelden van recent beroemde Surinamers,
en we doen de Domineestraat en de Henk Arronweg (vroeger
Gravenstraat) aan. Het is meen ik daar, dat we grootste houten R.K. kerk
van Zuid-Amerika (of zelfs de hele wereld?) kunnen bewonderen. Een
verfje kon dit gebouw wel gebruiken. Bezichtiging is op deze vrijdag
helaas niet mogelijk.
Het lag in de bedoeling om de rondleiding te
beëindigen bij Krasnapolsky, een gelegenheid in het
hartje van Paramaribo, alwaar dan gezamenlijk nog
koffie of iets dergelijks zou worden genuttigd.
Zeker vanaf de bovenetage zouden we dan een
spectaculair uitzicht hebben op het vuurwerk en de
andere jaarwisselingactiviteiten, die vanaf 12.00 uur
zouden beginnen en heel Paramaribo zouden
lokken. Dat dachten er meer en dus kon de
uitvoering van dit plan vanwege de drukte (en het
hamburger-achtige karakter) niet doorgaan en
daarom ging iedereen zijns en haars weegs.
En ja hoor, om 12.00 uur barst het vuurwerkkabaal
echt los, voornamelijk met hulp van Chineesche
ratelbanden, die beurtelings van winkelstraathoek
tot winkelstraathoek werden aangestoken en waar
de politie, die geacht werd het verkeer te weren, tot
onze verbazing (in ieder geval van uw schrijver)
nog een handje bij hielp. De enorme
rookontwikkeling, die door de straten golft, doet de
mensenmassa terugdeinzen, en erg milieuvriendelijk
oogt het allemaal niet. Maar dat geldt in meer
opzichten in Suriname.
Na een lunch in het weldadig luxe Ambassador Casino/Hotel, waar ons groepje in de lounge – hoe
kan het ook anders – een groepje SGS-ers tegenkomt, gaat het uiteindelijk terug naar ons eigen
hotel. Immers in de namiddag zouden we koers zetten naar de nieuwe – nog in aanbouw zijnde –
woning van Roy Rijzig en zijn vrouw Toeshka, om er een BBQ te genieten.
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Roy bouwt een nieuw huis omdat het ouderlijk huis teveel aangetast was. Dat bouwen is wel te
doen. Het grootste probleem is het verkrijgen van allerhande vergunningen en het voldoen aan
bouwvoorschriften. Hilarisch is zijn verhaal over bouwvoorschriften die voorschrijven dat een dak
zo sterk geconstrueerd moet zijn, dat dit een laag van één meter sneeuw moet kunnen dragen.
Het is indrukwekkend om te zien
hoe Duco – als een soort stoker
op een stoomschip – maar niet
moe wordt het vlees, grote
garnalen en andere lekkernijen
om en om te keren en het onder
luide kreten van “wie maakt me
los” aan de man en vrouw te
brengen. Het is allemaal lekker
en heel gezellig en terecht
worden Roy en Toehska
omstandig bedankt. Roy heeft
echter zeer ruim ingekocht en
verplicht ons de volgende avond
de andere helft van de voorraden
te komen opeten.
In de vooravond gaan we weer terug richting hotel, waar een ieder wordt vrijgelaten de
oudejaarsavond naar eigen inzicht door te brengen. Sommigen bleven in het hotel (waar het, naar
we later hoorden, niet zo spectaculair was). Anderen zochten de drukte van Paramaribo-centrum op.
En druk is het. Ter hoogte van het VAT 69, een alom gewaardeerde uitspanning langs de weg naar
het Centrum, schuin tegenover hotel Torarica, spelen meerdere bands. Om daar langs te komen
wordt je bijna door de massa gedragen. Maar de sfeer blijft goed. Aan het pleintje waar genoemde
uitspanning ligt, treffen we enige SGS-ers en op zeker moment begrepen we tot onze verbazing dat
om half elf alle cafés sluiten. Surinamers gaan dan traditioneel naar huis om bij hun familie de
jaarwisseling te vieren. Maar waar zouden wij nu nog gezellig ergens terecht kunnen? Na veel
vragen blijkt er langs een gedeelte van de rivieroever – dat de naam boulevard niet echt mag dragen
– een paar tentjes open te zijn, waar een Parbo biertje gekocht kan worden om zo zittend op
hardhouten banken in de open lucht, het nieuwe jaar af te wachten. Het was wat matig, maar we
moesten wat. Bij het bewonderen van het vuurwerk vooral aan de overzijde van de rivier, wordt
tijdens een moment van onoplettendheid, Annie’s tasje gestolen. We hebben elkaar toch maar een
gelukkig nieuwjaar gewenst. Voor de dief begon het nieuwe jaar in ieder geval niet slecht.
Niet al te laat zijn we teruggegaan naar het hotel, waar we geen dansende, hossende, zingende of
drinkende massa aantroffen, maar stilte. Geen druppel meer te krijgen (behalve datgene wat in je
eigen minibar aanwezig was). Al ging de dag een beetje als een nachtkaars uit, enerverend was hij
zeker en er viel te beluisteren, dat de meesten het gevoel hadden dat we er al dagen waren. Dat
beloofde nog wat. (N.B. bij dit dagverslag is niet naar volledigheid gestreefd.)
1 januari 2005. Dagcaptain lijdt aan geheugenverlies, schrijver Raimond. Paramaribo.
Uitgeslapen? Dat blijft de vraag. In ieder geval staat voor vandaag een rondrit door het
Commewijnedistrict op het programma.
Vrolijke gezichten aan het ontbijt. Veel verhalen over het beleven van de oudejaarsavond.
Knalvuurwerk overdag, veel vuurpijlen en siervuurwerk ’s avonds. Suriname viert de jaarwisseling
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uitbundig. Het grootste gemis was de drank na half elf. Maar SGS-ers hebben een goed geheugen en
wisten dat er een minibar in de hotelkamer stond, aangevuld met de belastingvrij ingeslagen drank
kun je dan prima bij het zwembad zitten en op gedempte toon pratend de eerste indrukken
herbeleven.
We maken kennis met Boyke, onze chauffeur van Never Say Goodbye
Tours. Ook weer een bekende van de Doekhie familie en we zouden er nog
veel leren kennen. Boyke heeft een prachtige naam, maar hij was de jongste
in een groot gezin en werd daarom altijd “boy” genoemd. Boyke is nu, na al
een vijftien tal kilo’s afgevallen te zijn nog steeds een man van formaat met
een
vrolijke
natuur.
Het klikt
al snel.
Met zijn allen in de bus gaat het
door Paramaribo naar de
Wijdenbosch brug. Boyke
vertoonde zijn stuurmanskunsten
nog even voor we de brug
overgingen op het circuit van
Suriname en realiseerde een
rondje van minder dan een halve minuut. De Wijdenbosch brug is een brug die over de
Surinamerivier gebouwd is van Nederlands geld en verbindt Oost en West Suriname met een vaste
verbinding. Ook architectonisch een mooi bouwwerk.
Commewijne is het vroegere plantagegebied waar suiker werd verbouwd. Na de slavernij
verrichtten contractarbeiders het werk. Hierdoor kwamen veel Chinezen, Javanen en Indiers naar
Suriname. Velen van hen bleven na hun contractperiode in Suriname. De suikerindustrie bloeide tot
het einde van de twintigste eeuw maar verviel daarna. De plantagegronden werden door de regering
verdeeld over de bevolking die kostgrondjes aanlegde. De grond zelf is zo vruchtbaar dat als je daar
een dode bamboestengel in de grond steekt dat die weer gaat groeien. Alhoewel de infrastructuur
erbarmelijk is en de huizen slecht in de verf staan, zien de erfjes er goed onderhouden uit. Voor de
huizen staan auto’s, brommers, TV
satelietontvangers met een doorsnee
van 3 meter. Hieruit spreekt geen
armoede. Verven heeft in dit klimaat
toch weinig zin. De verf bladdert door
de inwerking van de zon toch binnen
de kortste keren weer van het hout af.
Ook voor conservering is het niet echt
nodig. Na regen is het hout binnen de
kortste keren weer droog. Snel rotten
zal het daardoor dus niet.
We bezoeken de oude suikerfabriek in
Mariënburg. Ikzelf heb deze nog in
volle glorie gezien in 1968. Prachtige
vooroorlogse techniek, die perfecte

7

onderhouden was. Geen spatje roest toen te bekennen. Uit de suiker werd Black Cat Rum (40%) en
Mariënburg Rum (90%) gemaakt
We worden ontvangen door een Javaanse meneer die tot 1995 in de fabriek gewerkt heeft tot de
fabriek gesloten werd. Nu verdient hij zijn geld met dit soort rondleidingen en ze verkopen een
boekje waarin de geschiedenis van de fabriek verteld wordt.
Hij laat ons zien wat er van de fabriek over is. Hier zie je met eigen ogen hoe snel de tropische
jungle iets wat niet meer verzorgd wordt terugneemt.
Hierna rijden we verder naar Fort Nieuw Amsterdam. Dit fort werd gebouwd ter bescherming van
de Surinaamse kust nadat gebleken was dat Fort Zeelandia hiervoor veel te ver het binnenland in
lag. Het ligt op het punt van samenvloeien van de Suriname rivier en de Commewijne.
Het ziet er idyllische uit nu, maar het moet vroeger een hel geweest zijn voor de soldaten die hier te
midden van moerassen en water hun bewakingsdienst deden. Malaria was een veel voorkomende
ziekte.
Het fort is nu ingericht als museum, maar heeft ook nog lang dienst gedaan als gevangenis.
Boyke vertelt veel, maar heeft vanwege het ontbreken van een geluidsinstallatie in de bus alleen
met de voorste passagiers contact. Theo en Thea luisteren niet altijd aandachtig maar praten zelf
ook honderduit. Hierbij is ook nogal wat mannenpraat en Boyke vindt dat prachtig. Hij ligt
regelmatig slap van het lachen over het stuur heen. Er is echter geen verschil met het normale rijden
te ontdekken, want slingeren tussen de kuilen in de weg door is noodzakelijk.
2 januari 2005. Dagcaptain Joep Hesseling. Eerste cricketwedstrijd Snellenpark
Eindelijk een ‘normale’ dag, bijna Nederlands weer, eindelijk ook een dag met cricket.
Vroeg op. Naar buiten kijken, en och jé, het blijkt bewolkt, ja erger, het regent!
De positieve kant daarvan is zwemmen in de regen. Dat blijkt vurrukkuluk.
Vanaf augustus 2004 is het droog geweest in Suriname en men snakte naar water.
Daarna ontbijt onder het afdak, dat enige lekkage vertoont, die echter snel wordt verholpen.
Bij het ontbijt de vaste vogelgasten, de Trutru Grikibi (de Echte Grietjebie, die later suikerklontjes
van de tafels steelt), de Rediborsu (de Zwartkopsoldatenspreeuw), de Soygi Titri (het Suikerdiefje,
dat minder dieft dan de Grietjebie!) en de Kaneri Stonka (de Dwergduif).
Aardig om te merken dat ook anderen naar vogels gaan kijken.
Van alle kanten worden mij vogels aangewezen. De meeste ken ik en anders brengt het boek “De
wilde vogels van Paramaribo”, gekregen van mijn schoondochter Cathy, uitkomst.
Anne Matena blijkt ook een verwoed, ja kundig vogelaar, maar een zónder verrekijk.
Dat kan alleen maar met héél scherpe ogen. Ze mag natuurlijk lenen.
In de lucht gieren (Blaka-ede Tindifowru of Zwarte Gier, de Roodkop Gier hebben wij niet gezien),
in Suriname begin 20-ste eeuw geïmporteerd uit India om kadavers op te ruimen, en dat lukt ze heel
behoorlijk.
Vooral bij de brug, boven het abattoir, cirkelen er vaak meer dan 50.
De wedstrijd zal om 11.00 uur beginnen. Daarom om 09.30 uur verzamelen voor de tocht per bus
naar het Dr. E. Snellenpark. In de bus hebben knabbel en babbel (Stef & Theo, ook wel Theo &
Thea) het hoogste woord. Vooral Stef heeft een tas vol verhalen, zegswijzen en grappen en moppen
bij zich. Eenmaal waagde ik een poging en die ging er zo goed in (met boter en suiker), dat mij
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werd verzocht die een keer te boekstaven en dan dus hier en nu maar (ik geef toe, het was niet op 2
januari 2005, dus vergeving aub/svp).
Een 57-jarige hoogleraar mathematica schrijft zijn even jonge echtgenote een brief:
“

Lieve Annabella,

Je weet dat ik van je houd.
Maar je weet ook dat er momenten zijn dat ik behoeftes heb, waaraan jij geen invulling meer kunt
geven.
Daarom bericht ik je dat ik op het moment dat jij deze brief leest, met mijn 19-jarige assistente in
het American-hotel ben en daar de middag en avond met haar zal doorbrengen.
Ik heb de overtuiging dat je begrip voor deze gang van zaken zult kunnen opbrengen, maar ik achtte
het toch eleganter je het vooraf te berichten.
Nogmaals, ik houd van je, ben erg aan je gehecht en ik hoop je vanavond te zien, zij het wat later.
Je Pieter

”

Op het moment dat de hoogleraar American betreedt wordt hem een faxbericht overhandigd.

“

Pieter,

Ook jij moet gemerkt hebben dat ik de laatste tijd het gevoel had nogal wat tekort te komen.
En daarom meld ik je dat ik op dit moment met een 19-jarige zwem-instructeur in het Amstel Hotel
ben.
En jij als mathematicus zult wel begrijpen dat 19 veel vaker in 57 past, dan 57 in 19.
Ik denk niet dat ik vanavond thuis kom.
Anna “
Een succès fou.
Ter zake: Het stadion, dat wij de
vorige dag al even hebben
gezien, ligt er prachtig maar
buitengewoon nat bij. Ook de
pitch blijkt “drijf” te zijn.
Jaap Vogelaar (geen vogelaar)
probeert een anti regendans.
Voor de anderen is het
rondhangen, -kijken, -neuzen en
hopen.
De regen stopt en het wordt zelfs
dróóg. De hoop blijkt derhalve
gerechtvaardigd, want om 14.00
uur start een 30 overwedstrijd.
Iedere bowler maximaal 6 overs.
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Captain Theo Straten besluit na een gewonnen toss te gaan batten, voor welk besluit niet alleen
maar begrip bestaat, want de pitch zal wel langzaam zijn.
En ja, de pitch is heel, heel, héél traag.
Vaak blijkt de slag al te zijn uitgevoerd eer de bal arriveert. Dat vraagt een speciale techniek, die
niet iedereen direct beheerst. Dat leidt tot verrassingen en lage scores.
Scores: Jaap dP. 24, Raimond vdBvS. 30, Theo S. 15.
Mahadeo 1 voor 11 in 6, Mohammed (broer van) 4 voor 24 in 6; SGS 92 runs voor 7 wickets in 30
overs.
Het team van Paramaribo maakt 94 runs voor 4 wickets in 24 overs. Het talrijke en deskundige
publiek, onder wie André Dikmoet (vader van), Michiel Monkau (broer van Bill) en Mohammed
(broer van Ahmal) en vele, vele Doekhie’s, laat zich op deze stralende zondagmiddag levendig
horen. Mannenslagen worden met gejuich begroet.
Mahadeo 51, Suw 18; Arthur van L. 2 voor 10 in 4, Ajoeb D. 1 voor 10 in 6, Theo S. 1 voor 23 in 6.
Verloren derhalve. De wedstrijd eindigt om 17.57 uur, net voor het donker, dat minder plotseling
invalt dan in mijn herinnering.
Wij bieden drie uit Nederland
meegenomen cricketballen aan, die in
dank worden aanvaard De captains
wisselen geschenken uit.
De voorzitter van de Surinaamse
Cricket-bond, de heer Raj Narein wordt
door Duco Ohm (na overleg met het
bestuur) tot honorary member van SGS
benoemd, hetgeen hij ontroerd
aanvaardt.
Tot Man of the match wordt benoemd:
Mahadeo; aan onze zijde niemand in het
bijzonder.
Daarvoor en daarna is er Parbo-bier, in ruime hoeveelheden, en een heerlijke rijstmaaltijd met kip,
rijst, kouseband en (stok)vis. Er is levendige muziek en er wordt enthousiast gedanst.
Voor de dames is het een uitkomst dat de Surinamers bereid zijn om daarmee nóg langer door te
gaan dan de SGS-ers.
Het lukt Boyke, de chauffeur, met enige moeite het gezelschap tenslotte in de bus te krijgen, want
de volgende dag vertrekken wij voor een tocht van 5 dagen naar het Brokopondomeer en zullen een
bezoek aan het oerwoud brengen.
Daarvoor moet worden gepakt, maar per persoon is er slechts ruimte voor 5 kilo (hand)bagage.
Voor velen blijkt het kiezen, welke kledingstukken en gereedschappen wel mee mogen en welke
niet, nog een hele klus, die tot diep in de nacht duurt.
Een volle dag en meer.
3 januari 2005. Dagcaptain: Theo Straten. Paramaribo naar Sabanapark.
07.50 uur: Na de wedstrijd van gisteren, die wij jammerlijk hadden verloren, opgestaan. Voor
vandaag staat het vertrek naar het binnenland (the interior) gepland. Als verrassing, de eerste van
die dag, lag er een exemplaar van “De Ware Tijd” voor de hotelkamerdeur. Daarin stond een
artikel, gewijd aan “onze” wedstrijd tegen de Paramaribo-selectie.
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08.10 uur: Ontbijt aan de lange tafels in de bar van het hotel, gelegen naast het zwembad. Alle
deelnemers aan deze toer, met uitzondering van Roy en Toeschka Rijzig, zaten aan aan het ontbijt.
Na het ontbijt namen enkelen nog een duik in het zwembad. Roy laat weten dat hij niet mee kan
gaan. Hij is flink ziek geworden, met hoge koorts en Toehska is er ook niet best aan toe.
09.25 uur: Onze toeroperator Educa, in de persoon van Henri, bleek de zaakjes niet zo goed in orde
te hebben. In plaats van de bestelde re-entry visa, die wij nodig hadden voor de reis naar Guyana
later in de toer, bleken voor ons slechts tourist visa te zijn aangevraagd. Gevolg: nieuwe
aanvraagformulieren invullen. Er zouden er deze reis nog vele volgen. Ook moesten er pasfoto’s
worden gemaakt voor deze aanvragen. Gelukkig was Azeez aanwezig en die wist het klaar te spelen
een fotograaf naar het hotel te krijgen, die ter plaatse pasfoto’s maakte. Na wat onenigheid over wie
nu eigenlijk moest betalen, kwam Educa uiteindelijk over de brug.
10.25 uur: In de kamer van de manager van het hotel kon een groot gedeelte van de bagage
achterblijven. Er was namelijk gezegd, dat iedereen hoogstens 6 kilogram bagage kon meenemen.
Na achterlating van een enorme berg crickettassen, kon de manager zijn bureau slechts met de
grootst mogelijk moeite bereiken. Dat had hij zich kennelijk vooraf niet gerealiseerd. De volgende
cricketploeg zal waarschijnlijk een andere oplossing worden aangeboden… De afgesproken
vertrektijd werd, zoals gebruikelijk, overschreden. Niet eens zo dramatisch, deze keer. 20 minuten.
Zouden we het dan toch nog eens leren? De bagage ging in één kleine bus en de passagiers werden
vervolgens verdeeld over twee andere. Wij kregen vijf mensen toegewezen van de reisorganisator:
vier gidsen en een kokkin.
11.00 uur: De verkeersdrukte in Paramaribo was enorm. Door de gidsen werd lachend gevraagd, of
wij in Nederland ook files kenden. Ze moesten eens weten….
11.25 uur: De eerste stop bij een supermarkt van een Chinese eigenaar. Werkelijk van alles te koop
daar. De laatste kans om uit de bewoonde wereld wat mee te nemen, voor het avontuur in het
oerwoud zijn aanvang zou nemen, werd met beide handen aangegrepen.
11.50 uur: Vertrek vanaf de stop richting het
binnenland.
12.10 uur: Stop in Domburg. Even zitten op een
paar bankjes langs de Surinamerivier. Stef Egging
krijgt het voor elkaar een leguaan over zijn kop te
pl… Verbouwereerd komt hij terug en zegt: “Ik
kijk naar beneden, sta ik….” Enfin, de rest weet u.
Na een snel kopje koffie en een biljartje, reizen we
verder.
13.00 uur: We reden door Domburg. Links en
rechts citrus- en bananenplantages. Op dit moment,
zo werd ons verteld, werken hier alleen nog
Hindoestanen en Javanen. Voorheen werkten er
Creolen maar na de afschaffing van de slavernij,
hebben de meesten daarvan de plantages voorgoed
vaarwel gezegd. Zij gingen studeren en zijn over
het algemeen hoger opgeleid dan de overige
bevolkingsgroepen in Suriname. Van Domburg
ging de reis verder in de richting Lelydorp.
Onderweg passeerden wij de Suralco fabriek
(Surinam Aluminium Corporation). Het is nog
steeds de grootste privé-werkgever van Suriname.
Bauxiet wordt hier verwerkt tot aluinaarde, dat uiteindelijk wordt verwerkt tot aluminium. 2/3 van
de mensen in Suriname werken voor de overheid, zo vertellen onze gidsen. Daarna zei de gids
Sharif iets opmerkelijks: waar in Nederland 1 man voor wordt gerekend, rekent men in Suriname
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gemiddeld 6 mensen. Er wordt namelijk gemiddeld maar 2 uur per dag gewerkt. Meende hij dat? Ja,
zo verzekerde hij mij.
13.45 uur: Na een korte stop bij de Suralco, waar Marriët even onwel werd en languit in het
gras lag bij te komen, gaat de reis verder naar Lelydorp.
14.10 uur: Bezoek aan een echte Indiaanse pottenbakkerij, genaamd Mantamo. Stef vraagt in de
bus, wat hij moet bij een crematorium voor lesbiennes. Een pottenbakkerij dus. De meesten zijn zijn
grapjes nog niet echt gewend maar deze slaat wel aan.
14.50 uur: Lunch bij een klein eethuisje, genaamd Andy’s Restaurant, aan de Indira Gandhiweg in
Lelydorp. Daar worden wij getrakteerd (een ander woord kan ik niet bedenken) op heerlijke soutosoep. Iedereen smult ervan.
15.20 uur: Met de bussen verder richting Sabana-park.
15.49 uur: Joep Hesseling vertelt een hele goede mop over 18 en 54. Ik verwijs graag naar hem door
om deze persoonlijk voor u te herhalen. Het is de moeite zeker waard. En dat hij een keer een goede
mop vertelde, is vermeldenswaard. Waarvan akte.
16.25 uur: Aankomst in Sabana park.
16.45 uur: Briefing door Henri van Educa. De eindbestemming voor vandaag was bereikt. De
incheck in de cabins, zoals ze hier werden genoemd, zou later plaatsvinden. Eten over 1 uur. Daarna
boswandeling.
17.00 uur: In strijd met de zojuist gemaakte afspraak, werd het eten vervroegd. Een soort
tussenlunch, bestaande uit rundvlees of kip, pasta en salade. Erg lekker en licht, zoals was beloofd.
18.30 uur: De beloofde boswandeling begon. De gidsen tonen ons diverse planten en gaven de
bijbehorende namen.
18.55 uur: De cabins werden toegewezen. Omdat sommigen niet netjes op de indeling wilden
wachten en al plaatsen hadden geclaimd, ontstond enige verwarring. Niet echt leuk! Ook niet voor
de anderen…. Na enig geschuif vond toch iedereen een plaats. Het was erg benauwd in de cabins.
In ons geval, de kinderkamer in cabin 1, waren ze ontdaan van elke vorm van luxe. En slapen in een
kinderstapelbed genoot niet mijn voorkeur. Helemaal niet meer, toen ik in de hoek van de kamer
een vleermuis zag hangen…. Maar het kon nog erger.
19.40 uur: Na de definitieve huisvesting werd door enkelen het onmetelijk wijs besluit genomen een
biertje te gaan nuttigen. De djogo’s Parbo (zeg maar: literflessen bier) waren ruimschoots
voorhanden. En vonden gretig aftrek. Marjan Groeneveld had haar zaklamp onderweg ongewild
gedemonteerd. Zeg maar: stuk gemaakt. Zij vroeg aan anderen, of zij misschien even een zaklamp
kon lenen, om de ontbrekende onderdelen in het donker te gaan zoeken. Dat ontlokte Michiel
Soeters de uitspraak: Als je laag schijnt, heb je veel schaduw. Na aanvankelijke stilte ontstaat een
zich uitbreidend lachsalvo. Hoofdschuddend is Marjan weggelopen.
21.00 uur: Het diner was enigszins verlaat, zo werd ons meegedeeld. In de tussentijd werd op
luchtige wijze de luxe van de cabins besproken. Of het ontbreken daarvan. Dirk Coster maakte een
buiteling van de trap omdat er enige treden ontbraken. Lag vermoedelijk aan overmatig gebruik van
de non-alcoholische versnapering Cherry Chempane. Geschrokken dronk hij daarna alleen nog
maar Pineapple.
21.45 uur: Nog geen diner. Enigszins een andere betekenis in Suriname?
21.53 uur: Enigszins was in Suriname precies 53 minuten. Houd er rekening mee als u er ooit
naartoe gaat. Het diner werd geserveerd en bestond uit zoute boontjes, salade, aardappelsalade en de
onvermijdelijke kip. Stef was bang, dat als hij zo doorging met het eten van kip, dat hij in
Nederland zelf zijn eieren zou kunnen leggen.
22.45 uur: Koffie.
23.25 uur: Iedereen naar zijn onderkomen. Het vleermuisincident verbleekte bij wat er daarna in de
kamer van Helen Doekhie gebeurde. Een nauwelijks onderdrukte gil: Ieeee, een slang! Dochter
Fania was snel ter plaatse maar Ajoeb liet nog even op zich wachten. Toen die echter de slang zag,
was het snel met deze gebeurd. Een stok om hem in bedwang te houden, enkele rake en minder rake
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klappen en het probleem was verholpen. Die Helen: haar eigen slangenbezweerder. De volgende
dag zei Ajoeb: Ik ga dat zeker vaker doen, zo’n slang naar binnen gooien. Dan komt ze tenminste
lekker dicht tegen me aan liggen.
4 januari, dagcaptain Michiel. Van Sabannapark naar Tonka eiland.
De nacht in Sabana park was de eerste vuurproef in de tropen voor de verwende westerling.
Men moet zich het volgende voorstellen: men gaat een nachtje in een middelgrote stad de
bouwwerken af, vergaart uit de containers het nodige bouwafval als planken, afvoerpijp, deuren,
kozijnen en andere timmerbare, lasbare en buigbare onderdelen, timmert daar een hut van in elkaar,
droogt bananen en andere bladeren, dekt daar het dak mee af en men heeft het ideale decor waarin
iemand uit de grachtengordel zich met hardship in de tropen waant. Als dan ook nog eens, als de
zon onder gegaan is, de kikkers uit hun schuilplaatsen komen en onder luid gekwaak hun
territorium afbakenen, kikkers die men niet alleen kan horen, maar die haast met kattenogen die rare
bakra’s – witmannen – bespieden en als men boven zijn hoofd eindelijk weer eens een letterlijk
schitterende sterrenhemel met de Melkweg en al kan zien, dan besef je opeens dat je toch ergens
anders op de aardbol bent.
De nacht bracht nog meer bijzonderheden. Men zou denken dat Surinaamse vrouwen, aan het randje
van de jungle geboren, enig eelt op de voetzolen zouden hebben. Niets van dat al. Een in de
slaapkamer gesignaleerde slang – natuurlijk een heel giftige – zorgde voor de nodige opwinding.
Een dappere echtgenoot met stok sloeg met enkele ferme klappen het beest de hemel in. Jammer
toch, want een dergelijk beest is alleen maar op zoek naar muizen.
Een ander beest dat je ook maar beter in je kamer kunt laten zitten is een vleermuis. Hij vangt
immers muggen en dat is in een malaria gebied best handig. Overbodig om een pil te slikken.
De nacht verliep verder rustig, al hoewel sommigen toch liever de airco hadden aangezet.

colakreek genoemd.

De volgende
ochtend
kregen we
genoeg tijd
om het park
te verkennen.
Er stonden
wat huizen,
zelfs een
betonnen.
Een klein
kreekje liep
er door heen.
Wegens de
kleur van de
bodem die
men door het
uiterst
heldere water
goed kon
zien, een
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En van allerlei vogels te bekijken. In dit Sabanapark begon zich de verdeling in de groep af te
tekenen: drie families Vogelaar en de rest een stelletje flierefluiters.
Nadat het ontbijt eindelijk verorberd was, konden we door naar de eindbestemming van de dag: het
Tonka-eiland in het Brokopondo meer.
Dat was een stukje rijden. Het meer is het stuwmeer – ook wel Professor van Blommesteinmeer
genoemd – dat in de elektriciteitsbehoefte van de Suralco aluminiumsmelterij voorziet. De
elektriciteit die over is, gaat naar Paramaribo en andere steden.
Het Sabanapark uit. Via Zanderij - de grond was dus wit en zanderig daar - ging de grondkleur
langzaam over naar het roodbruine van lateriet, een restproduct van de bauxietwinning als de
aluinaarde eruit gehaald is. Geen bebouwing meer, alleen de masten van de 160 kV leidingen van
de dam naar de fabriek langs de weg. De weg, een roodbruin lint door een groene vlakte van meest
secundair bos en hier en daar een nederzetting. Door het wegbranden van het primaire bos ontstaan
kostgrondjes waar de bevolking op boert tot de grond uitgeput is. Vervolgens kappen ze weer een
nieuw deel vrij. De jungle herneemt haar rechten op het verlaten stuk grond.
De buschauffeur zette er flink de sokken in en liet zich niet afleiden als er een leguaan van
anderhalve meter vlak voor de wielen overstak of wegsprong. We waren zodoende snel bij de
volgende halte plaats: De Afobakodam. Het betekent: dam bij grootmoeders rug.
De gids begint een uitleg over de
werking van waterkracht; dat er een
tribune in een pijp zit, die door de
waterdruk gaat draaien. Een korte uitleg
aan de gids dat je op een tribune zit en
dat een turbine draait was voldoende. Er
is verder niet zoveel te zien aan een
waterkrachtcentrale. De kern is een
stelsel van zeg maar scheepsschroeven,
die door het water aan het draaien
gebracht wordt die de (fiets)dynamo
laten draaien die de stroom opwekt.
Alleen goed de frequentie in de gaten
houden. Deze witte stroom is in
tegenstelling tot de groene wel
economisch opwekbaar.
Aan de zijkant van de dam was het punt
waar men op de boot kon stappen om
het meer op te gaan.
De bootjes werden gehaald en
ingeladen.
Zo’n bijna leeg tropisch stuwmeer is
heel onwerkelijk. Het nu onder water
staande gebied, was natuurlijk vroeger
bos. Veel bomen. Men dacht dat de
bomen wel zouden afsterven. Niets van
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dat al. Alleen de bladeren. De stammen blijven onder water mooi geconserveerd. Net zoals de
heipalen van Amsterdam.
Neem daarbij de nu erg lage waterstand en men kan zich het kale woud van bomen voorstellen waar
tussen en ook waar vlak boven de kruinen van de nog net onderwater staande bomen, de bootsman
zijn boot zonder krassen langs of over moest zien te laveren. Het lukt allemaal wonderwel (FOTO?)
Het Tonka eiland was ook een stuk groter dan normaal en een stuk hoger. (FOTO?)
Na een eerlijke en rechtvaardige (!?) verdeling van de kamers konden we van de lunch genieten. Nu
blijkt de staf nog niet op het Europese gezelschap ingeschoten te zijn. Willy doet haar best maar
koken voor een gezin is heel iets anders dan koken voor een groep van 36 Europese toeristen. Het is
inmiddels vier uur, eerst wordt een pan met drie liter soep verdeeld, een half uur later gevolgd door
een koude hot-dog. Marlene gaat zich van nu af met de keuken bemoeien.
Na een stevig buitje nodigde het eiland
uit tot zelfwerkzaamheid. Wandel- en
flora- en faunaliefhebbers scheidden
zich af van de waterliefhebbers (lees
Parbobier :-). De eersten konden zich
vergapen aan de vreemde
drooggevallen grondstructuren, de vele
mooie vogels, al dan niet op een kale
paal zittend of boven de toppen van de
bomen vliegend. Het landschap was
soms verbijsterend, geen digitale
effecten nodig om een decor voor een
griezelfilm te scheppen.
De avondmaaltijd maakt veel goed van de mislukte verlate lunch. Na de maaltijd, konden velen van
de prachtige sterrenlucht genieten al was het niet helemaal onbewolkt.
De nacht, in echte stilte en donkerte, zonder airco en alleen met olielampjes.
5 januari, dagcaptain Duco. Van Tonka eiland naar JawJaw
Na een prachtige zonsopgang en
vogeltjes kijken op Tonka eiland
vertrokken wij, met enige
vertraging teneinde een hevige
regenbui niet op het stuwmeer te
moeten verwerken, naar de
Brokopondo centrale waar vier
busjes voor ons gereed zouden
staan en ook inderdaad klaar
stonden! Maar midden op het
meer kregen wij nogmaals met
een tropische regenbui te maken
en moesten wij in onze
regenjacks wegkruipen.
Onze bagage kwam gelukkig
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droog over en met de gebruikelijke menselijke ketting werden de koffers uit de boot naar de busjes
doorgegeven.
Na een uurtje werd Brownsweg bereikt en daar konden wij van de mobieltjes gebruikmaken om het
thuisfront over ons wel en wee te informeren.
In no time bereidde de keukenploeg een smakelijke lunch. Voor een Haagse SGS-er was dit
kennelijk niet genoeg en hij bestelde bij de afhaalchinees (echt waar) een nasi speciaal waardoor wij
met een half uur vertraging op weg gingen naar Atjoni.
Deze tocht, over een wasbordachtige weg, duurde een goede twee uur. Opvallend was dat tijdens
deze tocht geen teken van leven werd gezien: geen vogeltjes, geen dieren die de weg overstaken en
zelfs geen vlinders: bizar.

Vanuit Atjoni gingen wij met korjalen naar Jaw-Jaw, een tocht die onder normale omstandigheden
een 30-40 minuten zou duren maar die nu, vanwege de lage waterstand in de rivier 100 minuten
duurde. Op diverse plaatsen lag de boot te diep en moesten de heren uitstappen en de boot over een
zandbank of door een rotspartij duwen (deze rotspartijen waren als de rivier wel water zou bevatten
stroomversnellingen!). Tot grote hilariteit gingen een dame - Marian G.- en een heer - ene Jan H.languit op de rotsige bodem die geen houvast aan de blote voeten bood. Jan H. zocht hulp bij een
zware negerin die echter schaterlachend wegliep en Jan werd door de voorzitter met moeite in de
boot getild.
Op één plaats was het waterpeil zo laag dat het hele gezelschap honderden meters te voet over een
zandplaat moest afleggen. De korjaal kon het (leeg) net redden naar dieper water.
Vlak voor het donker werd bereikten wij Jaw-Jaw. De bagagekorjaal werd snel geleegd en de hutten
verdeeld (5 personen per kamer). De keukenbrigade ging aan de slag in een primitieve keuken maar
toverde ons (weer) een voortreffelijk diner voor.
Vermoeid gingen de meeste SGS-ers vroeg slapen al bleven enkelen lang wakker omdat jeugdige
toeristen van een andere groep tot half drie in de ochtend wat luidruchtig waren.
Tot en met vandaag was dit de meest avontuurlijke dag van onze toer, een dag die wij niet hadden
willen missen.
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6 januari 2005, dagcaptain Jan Hinse.
Jawjaw, circa 6 km van Pokigron.
We sliepen goed met 5 mensen in een vertrek en
10 mensen in een huisje.
Geen jungletour vandaag, wel een dorpswandeling onder leiding van José. We voelen ons
een beetje deel uitmaken van deze dorpsgemeenschap van plus minus 4000 boscreolen.
We kregen uitleg over de levensstijl van deze
afstammelingen van de Afrikaanse bosnegers.
We maakten ook hier en daar een praatje en we
mochten soms zelfs binnenkomen. Kinderen
volgden ons al gauw en gaven een handje. Ze
hadden veel belangstelling voor de digitale
camera’s waarmee we hen fotografeerden. Toen
een jongen op het beeldscherm de zojuist
gemaakte foto bekeek riep hij “Kijk, ik ben
helemaal zwart, maar mijn tanden zijn wit”.
We zagen een kerkje en bezochten een school.
We liepen tot het begin van de echte Bushbush,
het tropische regenwoud.
’s Avonds gaven de boscreolen een dansvoorstelling met speciale folkloristische muziek.
Eerst toonden de vrouwen, met uitsluitend
begeleiding van ritmisch handgeklap enkele
dansen, waarbij wij ook gevraagd werden mee te
doen. Daarna kwamen de mannen met enkel
trommels muziek maken, waarbij we het zojuist
van de vrouwen geleerde, in praktijk brachten,
wat natuurlijk veel plezier gaf. Enigszins losser
in de heupen zochten we daarna in een regenpauze, de hut en de klamboe weer op. Wij,
Yvonne en Jan met Duco, Lideke en Rudy
gedroegen ons netjes en er werd hooguit
zachtjes gesnurkt.
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7 januari 2005, dagcaptain Arthur. Van JawJaw naar Paramaribo.
Deze dag begon met 2 zeer belangrijke zaken: ten eerste was het de verjaardag van Lideke Ohm die
werd toegezongen in het Nederlands en Surinaams en er werd een toost op uit gebracht. Ten tweede
werd er door de opperhoofden gediscussieerd over de beklimming van de Brownsberg of deze wel
door moest gaan. Daarna begon het wachten voor vertrek naar Paramaribo. De terugreis met de boot
verliep, op een klein motorstorinkje na, vlekkeloos en snel.
Hierna werd een splitsing
gemaakt. Een groep van 11
maakte de loodzware trip
naar de Brownsberg en de
rest ging terug naar
Paramaribo. De dag werd
besloten met het pakken voor
de volgende trip naar
Nickerie en Springland .
P.S.
Aad schrok '
s morgens
wakker en sprak het
legendarische zinnetje: "Ik
ben de
PIL vergeten"!!
Na een rit over een natte bauxietweg

8 januari 2005. Vervangende dagcaptain Raimond. Paramaribo naar Nickerie.
We gaan weer op reis. Het inpakken en uitpakken van koffers krijgen we wat routine in. Alhoewel
deze keer de kleding duidelijk anders moet zijn dan naar het binnenland. In ieder geval moet
cricketkleding mee. De karavaan bestaat uit de bus van Boyke, grote auto van Faroek plus nog een
kleinere auto waar de bagage grotendeels in vervoerd wordt.
Onderweg zwaaien we nog even
in de richting van Roy, die wel
aan de beterende hand is maar nog
niet op krachten. We stoppen
onderweg een paar keer, onder
andere bij Coppename punt. Hier
is een levendige vishandel waarbij
flinke meervallen (Catfish)
gedroogd en gerookt worden.
De vissers trachten ons ook wat
verse vis te slijten. We kijken
bewonderend naar deze
reusachtige vissen maar kopen
niet. We zijn per slot van rekening Hollanders en wat moet je 10 kilo vis als je slaapt in een hotel?.
Bij de rokerij koopt Boyke een gerookte vis en laat iedereen proeven. Een lekkere, stevige vis
waarbij je geen last moet hebben van een los zittend gebit.
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Allengs verandert het landschap. Minder oerwoud en meer
ooit in cultuur gebrachte grond. Of dit nog zo is, is mij niet
duidelijk. We rijden zo de vroegere rijstschuur van
Suriname binnen. Veel Hindoestanen in dit gebied. De
Surinaamse rijst was ooit wereldberoemd maar heeft de
eerste positie verloren aan rijstgebieden uit Azie. De
aanplant is sterk gemechaniseerd, zaaien doet men met
vliegtuigjes.
Vroeg in de middag rijden we Nickerie binnen. We lunchen
met frites met mayonaise, broodjes en een drankje.
Vervolgens naar het Residence Inn, dit keer zonder
zwembad. We maken een wandelingetje door Nickerie en
drinken een drankje op het terras, waarbij deze keer de
DEET enthousiast gesmeerd wordt, hebben we het toch niet
voor niets.
Nickerie heeft een stratenplan dat volledige rechthoekig is.
We missen het commentaar van Ajoub dat ongetwijfeld
zeer gedetailleerd was geweest.
9 januari 2005. Vervangende dagcaptain en vice: Theo
en Thea. Nickerie, cricketwedstrijd.
08.30 uur: Snel ontbijt want we zouden ons vandaag echt
aan de tijd gaan houden. Het vertrek, zo werd nogmaals
benadrukt, zou om 09.45 uur zijn.
09.45 uur: Het bleek niet haalbaar…..
10.13 uur: Vertrek.
10.32 uur: Aankomst bij het veld van Nickerie CC. Het veld bleek, ondanks de hele week regen,
goed bespeelbaar. Met uitzondering van een strook aan de zijkant voor de tribune. In overleg met de
captain van Nickerie, de heer Mohadbier, werd besloten de boundary daar enigszins te verleggen.
Probleem opgelost.
10.47 uur: De toss. Helaas bleek ik nog moeite te hebben met het kiezen. Verloren dus en wij
mochten eerst batten. Dat was, gezien de staat van de pitch, geen onverdeeld genoegen. Hij was
zacht, vochtig en er was geen enkele bounce. Echt niet! Dus weer een moeilijke opgave.
Jaap Vogelaar en Michiel Soeters, onze openers, wisten niet echt potten te breken. Daardoor werd
het erg moeilijk aan een stand te bouwen. Uiteindelijk was het op 97 a.o. (all over?).
Daarna bowlen en fielden. Er vielen snel drie wickets. Maar de heren wisten wel raad met ons
(mijn!) bowlen (in drie overs bijna de helft van de benodigde runs). Ze zagen ze nogal goed en
raakten ze dito. In 15 overs, voor het verlies van 6 wickets, hadden we ons tweede verlies binnen.
Na afloop een gezellig samenzijn. Dankzij Ron Hart wonnen we wel de biermatch. Hun captain zei
daarop: “Wij wonnen het cricket. Jullie de biermatch. We noemen het een draw.”
Na afloop nog even met een aantal gaan kijken bij PSV tegen Robin Hood (voetbal) in het stadion
ernaast. Binnen no time hadden we contact met de supporters en werd ons bijna een vogeltje in een
kooi verkocht. Jammer dat we het gevraagde bedrag niet konden ophoesten….
Daarna richting hotel gelopen. Onderweg speelde Stef voor verkeersagent en gaf een motorrijder
een stopteken. Na wat heen en weer gepraat, stapte Stef lachend bij hem achterop en werd ongeveer
1 kilometer verder afgezet. Toen opgefrist in het hotel (de Residence Inn in Nickerie).
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We waren uitgenodigd door onze chauffeur Boyke
Jawalapersad om bij hem thuis te eten. Enkele cricketers
van Nickerie gingen met ons mee. Het eten was in één
woord geweldig! Er waren diverse soorten kip, plus de
onvermijdelijke roti(e). Daarnaast was er drank in
overvloed: van wijn, bier, fris tot en met verse kokosmelk.
En Boyke? Hij vond het allemaal schitterend. Zijn eigen
groep in zijn eigen huis. Ik geloof niet, dat wij hem een
groter plezier hadden kunnen doen!
10 januari 2005, Dagcaptain Azeez (schrijver
Raimond). Van Nickerie naar Springlands.
En zowaar we vertrokken op tijd. De veerpont zou om half
twaalf vertrekken, de weg was circa 25 km dus we
moesten om kwart voor tien weg. En dat was nodig. De
vijf jaar geleden aangelegde mooie asfaltweg was nu niet
meer dan een zandpad, met diepe kuilen. Boyke wist hier
handig tussendoor te laveren.
Buiten Nickerie reden we tussen de vroeger bloeiende
rijstcultuur door. Nu is daar, naar mijn schatting, 30% van verdwenen. Wel is de omgeving voor de
verandering zeer open, waardoor we veel en ver konden kijken. Joep wist binnen de kortste keren
niet meer waar hij kijken moest aangezien iedereen hem beurtelings attent maakte op weer een
vogel.
De douaneformaliteiten waren uitgebreid, veel formulieren
invullen die vervolgens door douaniers, die zeer strak in het
pak zaten, nog aangevuld werden met vergeten data etc. en
daarna keurig op stapeltjes werden gelegd. Ik zou best eens
willen weten of ze daar nog iets mee doen. Controle op
verkeersboetes of gezochte personen is er in ieder geval niet
bij. Het leverde wel weer een nieuw stempel in het paspoort op.
Faroek heeft zijn best gedaan de douaneformaliteiten voor de
groep soepel te laten verlopen en dat is hem best gelukt.
Guyana biedt een heel andere aanblik dan Suriname. Dieren
lopen hier los over de weg en o wee als je die aanrijdt. Het is
druk en duidelijk smeriger dan Suriname.
Het hotel Riverside Suites is prachtig. Onze gastheer, de heer
Seaps, is de lokale arts en het hotel wordt gedreven door zijn
vrouw die het eigenlijk weer aan haar twee kinderen overlaat. We lunchen en horen van onze
gastheer, die ook de volgende dag voor de tegenstander zou zorgen, dat cricketen niet mogelijk zou
zijn. Het heeft flink geregend en alles zou onder water staan. Hij stelt voor om te gaan
strandcricketen en zal met zijn mannen voor aanvulling zorgen als we dat nodig hebben. Heeft hij
wel een elftal geregeld? Faroek ontsteekt blijkbaar in, voor ons niet zichtbare woede, en zint op een
oplossing.
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’s Middags gaan we met de bus volgens plan anderhalf uur touren en rondkijken. Dit blijkt
anderhalf uur heen naar Nieuw Amsterdam te zijn. Enigszins teleurgesteld zijn we wel en we
besluiten een half uurtje rond te lopen en daarna weer anderhalf uur terug te gaan. We hebben
eigenlijk de bus wel zo’n beetje gehad. Faroek heeft ondertussen wat contacten aangeboord en die
komen ’s avonds praten. Zij hebben een prima bespeelbaar veld en een elftal met veteranen en dus
zullen we de volgende dag toch een echte wedstrijd kunnen spelen. Bij het diner wordt deze
mededeling met gejuich ontvangen.
In verband met criminaliteit wordt afgeraden na het diner de straat op te gaan, je moet het ongeluk
niet opzoeken. Na het eten daarom blikmuziek en karaoke, iets waaraan eigenlijk alleen Ron zich
waagt. De meesten liggen echter op tijd in bed.
11 januari 2005, Dagcaptain Ron (schrijver Raimond). Wedstrijd tegen Springlands Old Boys

We ontbijten en vertrekken om 10.45 uur naar het veld
dat achter een primary school blijkt te liggen. De pitch
ziet er prima uit, hard met een enkele zachte plek.
Eindelijk normaal cricketen? Ja maar dan moeten we wel
het veld opruimen, waar Joep het voortouw in neemt.
Met vuilniszakken gaan we het veld over en een half uur
later beschikken we over een veld dat waarschijnlijk nog
nooit zo schoon geweest is. Alleen de droppings zijn
blijven liggen. We hebben nog wel even tijd voordat we
aan de wedstrijd beginnen. Faroek suggereert de jeugd
een clinic te geven en Stef heeft snel een rijtjes
jongentjes die ballen vangen. Elke gedropte catch wordt door Stef van een luid geroepen
“holybenoly” voorzien. De jongentjes doen hun best. Ook JaapV en Jeroen hebben een rijtje
jongens aan het werk.
Theo wint de toss en kiest weer voor batten, wat op deze pitch duidelijk beter gaat. Stef heeft dat
echter niet snel genoeg door en gaat voor de tweede keer played on. Via scores van Theo en Arthur
en nog wat kleinere bijdragen over de anderen verdeeld komen we tot 194 in 10 overs. Theo slaat
de eerste zes rechtstreeks in de gierput die vlak naast het veld ligt. Meteen staan daar een tiental
jongentjes omheen die met stokjes proberen de bal te ontdekken. Na enkele minuten lukt dat.
Duidelijk zal zijn dat het weer reinigen van de bal minstens net zo lang duurt als het terugvinden. In
de tussentijd wordt met een andere bal doorgespeeld. Dit bal wisselen gebeurt vervolgens
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regelmatig, omdat Theo evenzo regelmatig de bal wenst zoek te slaan. Meest opvallend bij de
tegenstanders een man met een verwrongen been, die zegt de coach te zijn. Met dit ongelukkige
been hobbelt hij toch verrassend snel over het veld. Het been is het resultaat van een slecht zetten
van een gebroken been na een val van het dak. Hij verdiende zijn geld als schilder. Hij hoopt ooit
genoeg geld te hebben voor een hersteloperatie.
Na de lunch, roti met kip, komt het antwoord van de tegenstander met 9 runs per over. Na 140 runs
beginnen op Arthur de wickets te vallen en op 185 valt nummer 10. Arthur 6 wickets en terecht man
of the match. De eerste overwinning is binnen.
De presentaties na afloop gaan Theo steeds beter af.
We drinken een bier en praten met de tegenstanders
die nieuwsgierig zijn naar onze indrukken. Als we
na een uurtje naar huis willen, worden we gevraagd
nog even te wachten. Even later worden de
presentaties door de tegenstander heropend. Ze
hebben nog snel een beker gehaald (die ze
waarschijnlijk zelf ook gekregen hebben), hiervan
een plaatje verwijderd, en bieden die aan ons aan.
We moeten beloven deze “wisseltrofee” de
volgende keer weer op het spel te zetten. Geroerd
door dit staaltje van snel improviseren neemt Theo
onder dank zeggen de beker aan. We nemen
omstandig afscheid, waarbij de coach belooft ons
de volgende dag te komen uitzwaaien. In de bus
wordt voorgesteld deze “Guyana-cup" aan het
prijzen festival van SGS toe te voegen en die uit te
reiken voor de beste prestatie op tour.
Na de eerdere dreiging van een dagje strandcricket
onder de brandende zon, is dit een perfecte
cricketdag geworden. De door Hr. Seaps
voorgestelde duik in de oceaan laten we in

dankbaarheid aan ons voorbij gaan.
Het eten in het hotel laat iedereen zich prima smaken, behalve Ruud, die zich even te ruste gelegd
heeft en met geen mogelijkheid wakker te krijgen is.
10 januari, Dagcaptain Aad (Duco schrijver). Springfield naar Paramaribo

Bye Bye Springfield Guyana. Een laat ontbijt incl. de cornflakes voor Walter, afrekenen met de
Guyanese dollars, het instinkertje met miserabele wisselkoersen voor onze Euro’s en Surinaamse
dollars en het was tijd om te vertrekken naar de veerboot die ons weer naar Suriname zou brengen.
De overtocht duurde een veertig minuten , het ontschepen en inklaren iets meer.
Toen kon de lange rit naar Paramaribo beginnen : ca 280 km waarvan de eerste 45 over een
veredeld, hobbelig zandpad.
Een beetje hongerig werd Nickerie bereikt. Een pompstation (van een neef van Doekhie) beschikte
over een supermarkt en daar werden proviand en frisdranken ingeslagen voor onderweg.
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Ook aan boord ging een emmer met 30 jonge meervallen voor de kweekvijver van een andere
Doekhie.
In de dorpjes werd afgeremd voor de forse verkeersdrempels die daar slapende agenten genoemd
worden. De airco van de bus deed het meer dan voortreffelijk. Eén passagiere vond het te koud
vond en wilde dat apparaat graag uit maar haar verzoek kwam niet goed door want de muziek was
aan de luide kant en kon niet zachter gezet worden daar het benodigde knopje zoek was….
De jonge meervallen hadden het slecht en halverwege Paramaribo lieten drie reeds hun witte
buikjes zien. Vermoeid, maar met genoegen terugziend op het verblijf in Guyana werd om 19.00
uur het Residence Inn Hotel in Paramaribo bereikt. Koffers snel naar de kamers gebracht, douchen
en een half uurtje later lag het merendeel al in en langs het zwembad waar het tot laat in de avond
goed toeven was.
De manager van het hotel had een aantal dagen onze koffers in zijn kantoor staan en hem werd dan
ook terecht een schildje van SGS aangeboden. Dit schildje kreeg een goede plaats bij de receptie.
13 januari, dagcaptain Tom. Paramaribo naar Overbridge
Nee, het is donderdag 10 februari en ik zit achter beslagen ramen. Dan wordt de mens somber.
Waar gingen we ook alweer allemaal niet naartoe? Gunsi, Danpaati, Awarradam. Geen korjaal, die
dat trok of duwde, al waren we nog zo bereid Joep’s gewenste ontberingen, collectief dan wel
individueel, te delen. Wat te denken van:
Ontbering naar klassiek model
(op weg naar Jaw Jaw)
De korjaal zit muurvast
men is lichtjes verrast
maar de heren gaan rolvast te water.
Menig dame duwt mee
en is innig tevree
rolbewust slaat een tweetal een flater.
Maar vandaag, 13 januari 2005, op deze schitterende warme donderdag, nu we niet naar Republiek
gaan, gaan we naar Overbridge. Zeer vroeg spelen wij het
Oudhollandse gezelschapsspel “Wie-heeft-zijn-kamersleutel-nietingeleverd?” Ruud DG wint dit keer, want hij komt ons slechts
uitzwaaien.
Tien(!) man zijn bij voorbaat al overboord, waaronder Theo en
Thea, die, waar het overgrote deel vandaag stuurboord koerst,
vanzelfsprekend weer over Bakboord liggen. En wat te denken
van mijn vice-captain van wie vandaag een verstandige
restaurantkeuze werd verwacht. Foetsie! Maar wat doet het ertoe,
want in feite worden alle restaurants door Marlene geselecteerd
en kunnen de vice-captains gewoon thuisblijven. Bovendien is
ons vandaag Truus ter beschikking gesteld en dat zullen we weten
ook. Truus heeft niets met Joep te maken; zij heet Schaap-Sloot
en heeft een stem als een brandweercommandant. Fantastisch, de
eerste echt verstaanbare gids, die bovendien na korte tijd
uitstekende broodjes zoutvlees tevoorschijn tovert. Voor, tijdens
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en na die broodjes varen wij op een luxe boot in 3 uur en 15 minuten naar Overbridge. Ruim drie
uur de tijd om naar die immense groene oerwoudwanden te kijken, verrassend weinig vogels te zien
(ze weten gewoon, dat “hij” er niet bij is en wees eerlijk: zonder Joep is vogels kijken veel minder
leuk…..). Veel tijd om te mijmeren, en onderuit hangend op het voordek glijd ik het zeer nabije
verleden in:
Mijn Guyana
is meerdere formulieren groot
ik kom er per Corantijn
mijn Guyana
is een suite in twee delen
met Chinees intermezzo
mijn Guyana is onverwacht
één cricketveld groot
ik kom er met pijn
ga met moeite weg
daar zag ik
een batsman met puur gouden lach
geiten op square leg
Hollandse vuilnisophalers
een training voor een wedstrijd
vóór dé wedstrijd
zessen landen in tuinen
en uit de hemel
viel een plastic trofee
nooit speelde ik
voor zoveel kinderogen
nooit zal ik weten
wie er won
maar die lach
dat kreupele been
die handdruk in de bus
laat sporen na.
Overbridge is een klasse apart. De naam Centre Parks valt enige
keren, daar kom ik nooit, dus mis ik wellicht veel. In ons huis(je?)
beschikken Anne en ik over twee tweepersoonsbedden, een jungleTV met echte sneeuw en een magnetron(!), maar we hebben het al
warm zat en gaan zalig zwemmen in een luxueus afgescheiden
gedeelte van de rivier. Lunchen en dan in snelle (nou ja, één van de
twee) boten naar Jodensavanne, een indrukwekkend historisch
“monument”, waar de helft van de groep volslagen doorweekt
arriveert. Tropische regen werkt intensief en effectief.
Het bezoek aan beide kerkhoven, er is een Joods kerkhof van de
voormalige kolonisten en een begraafplaats voor de zogeheten
“Freelanders” (vrije negers), is indrukwekkend. Truus vertelt veel en
goed. Hier is ook zo waanzinnig veel gebeurd, historische
absurditeiten als de internering van NSB’ers op Joods terrein

24

gedurende de Tweede Wereldoorlog of het bevel om de Joodse graven vanwege mogelijke
kostbaarheden te openen, dat terecht door de Surinaamse schutterij niet werd opgevolgd, spreken
boekdelen.
Er is ook een mysterieuze, geneeskrachtige (?Jaap dP) bron, die Walter één van zijn klassieke
uitspraken ontlokte: “Alles doet het nu nog en je weet maar nooit”. Het is sowieso een middagje
voor de Branden, want Jeroen vindt een reusachtige overleden tarantula.
Met een zelf gevonden rijpe ananas onder de arm keert de groep terug naar Overbridge. Diner,
bridge, wereldpolitiek, nachtrust en dromen, vooral en alweer van die eerste overweldigende
oudejaarsdag in Paramaribo:
Paramaribo-estafette voor de bakra
De hoofdstad explodeert
met niet aflatende grijns
hult zich de straat
in bloedrode flarden geluid
waar een oud ogend kind
een forse fles bier pijpt
ze schuift haar bekken
over de roes van ritme
dat klopt dat stampt
alles deint wie klampt
zich vast aan wie
staat als een huis op stelten
staat nu de hele straat
steekt zijn hand op de DJ
weet wat hij vraagt
aan iedereen en mij
maar mij kijkt toe
verliest het stokje en hoe
kan ik dat nou doen?
Overigens wordt op de terugweg vanaf Overbridge een plan gesmeed:’s avonds naar de finale van
de PARBO (verdient absoluut hoofdletters)-Cup. Twee telefoontjes in het Doekhie-circuit, een
razendsnelle taxirit naar het André Kamperveen stadion en vanuit VIP(?) boxen aanschouwen wij
een 6-0 overwinning van onze Waalwijkse Rooms Katholieke Combinatie op een Surinaamse
selectie, die fris begint, maar fysiek en conditioneel moet afhaken. In Suriname mag je als VIP in de
rust gewoon naast de dug-out met jouw eigen held praten. De onze was de jarige Rick
Hoogendoorn. Prachtig allemaal.
14 januari, dagcaptain JaapdP. Overbridge naar Paramaribo
Vrijdagochtend 08.30 uur. Het verblijf in onze luxe cabins met uitzicht op het oerwoud en de
Surinamerivier, doet weldadig aan na alle busreizen en hoteltransfers.
Gesprekken op veranda´s worden op gedempte toon gevoerd uit angst de rust te verstoren.
Ron geniet van de thee die hij voor het eerst deze reis zelf heeft kunnen zetten.
Tevreden fluit Tom zachtjes en zuiver ´La vie en rose`.
Er komt beweging in de groep. Tropisch traag begeeft men zich paargewijs, enkele vrouwen in
voordelige sarongs gehuld, naar de Surinamerivier voor een verkoelend bad.
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Het ontbijt staat al weer klaar. Lof toezwaaien aan de makers van de diverse eetmomenten is
eigenlijk overbodig. Wel is het misschien aardig om even stil te staan bij de groep.
Opmerkelijk hoe de groep de laatste weken gegroeid is. Ik hoor geen klachten meer .
Hitte, tropische slagregens, bonkige busreizen, barre overnachtingen hebben dit gezelschap tot een
geheel gesmeed. Slangen, tarantula´s niets kan de groep meer deren. Goed gemutst wordt er over
kakkerlakken gesproken. Zelfs een verkeerde stekker voor het scheerapparaat van Walter wordt
door hemzelf als een ´minor problem´ weggewuifd.
De door oerwoud en mangrove omlijste boottocht vroeg in de middag terug naar Paramaribo is
weer een belevenis. Het keuvelende, verrekijkende gezelschap geniet van duikende ijsvogels en
visarenden en van Fania´s hagelwitte lach.
Aan boord mobiliseert Tom GSM-handig de toeschouwers voor de avondwedstrijd van RKC.
Ruim voldoende animo!
Het inchecken in Residence-Inn gebeurt routinematig: de groep is weer compleet.
Ervaringen worden uitgewisseld. Onder het genot van witte wijn en Parbo bereiden we ons voor op
het volgende evenement.
15 januari, dagcaptain Marlene, schrijver Raimond. Cricketwedstrijd Snellenpark tegen
Paramaribo Selectie.
We speelden na alle reizerij vandaag weer een gewone wedstrijd, ditmaal de return tegen de
Paramaribo selectie.
Weer werd er eerst gebat, ditmaal weer op een harde pitch waarbij je voor je schoten kon gaan. Jan
Hinse ging aanvallend van start. Zeer tevreden lachend kwam hij terug naar de kant en besloot voor
het nieuwe seizoen weer “voor de grote wedstrijden” in te tekenen. Ons totaal werd een score van
226 runs op waarvan 97 voor gastspeler Jeroen, 32 voor Theo en Mr. Extra 41 (30 wides) dik in de
dubbele cijfers. Dit tot grote vreugde van het massaal opgekomen publiek.
Bij het antwoord ging Mahadeo Hardaph, we kenden hem nog van de eerste wedstrijd, vlot van
start. Na het aanzetten van Jaap vogelaar en Raimond werd het scoringstempo gedrukt, wat de
batslieden verleidde tot forceren. Gevolg was een fantastische vang van Aad de Neef, die het einde
van Mahadeo (40) betekende.
Hiermee was in feite de angel uit de battingside. De overige batslieden konden verder geen moment
het daarna benodigde scoringstempo meer handhaven. Jaap du Pon profiteerde, na sinds zijn jeugd
niet meer in een competitiewedstrijd gebowld te hebben, tot zijn eigen verbazing met 4 wickets.
’s Avonds namen wij bij een gezellig etentje afscheid van Evert en Marjan, Jaap en Joke en van Ton
en Anne, die de volgende dag naar Nederland terugvlogen. De plicht riep weer.
Hierbij werden natuurlijk Azeez en Marlene uitbundig bedankt voor alle werk die zij gedaan hebben
om deze tour te maken tot wat het werd.
16 januari, dagcaptain JaapV. Cricketwedstrijd Snellenpark tegen Mariënburg
Op deze dag stond de cricketwedstrijd tegen de Plantage Mariënburg op het programma.
Bij het ontbijt aan de pool waren de cricketers (vele dames gingen Parbo doen) zeer enthousiast.
Het was nl. de laatste wedstrijd van de tour in Suriname. Sommigen stelden dat we bij winst wel in
het linker rijtje terecht konden komen.
Ook werd afscheid genomen van families du Pon, Groeneveld en Matena, die deze dag weer de
terugreis naar Nederland aanvaardden..
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Het graswicket was in de nacht goed afgedekt tegen de “korte regentijd” en toen wij met de bus het
veld opdraaiden, zagen we dat het veld gemaaid werd. Omdat we voor de 3e keer in het
Snellenpark Stadion speelden (met een heuse tribune en wel 150 toeschouwers) en het graswicket
bekend was, werd de traditie van pitch inspection vervangen door foto’s kijken (velen hadden hun
kunstzinnige opnamen alreeds laten afdrukken), net als een echte tourist met een camera op zijn
buik.
De bevoorrading van de keuken was al in volle gang en we wisten van de vorige wedstrijden hoe
goed het specifieke Surinaamse diner na de wedstrijd zou worden. De kratten Parbobier (met
literflessen) stonden al in de ijsblokken te koelen. De discojockey stelde ook al zijn speakers op en
de reggaemuziek gaf ons het gevoel al jaren in Suriname te zijn.
Serieuze statiefoto’s werden van de teams, zittend in de stoelen, apart en tesamen gemaakt.
Kortom alle randvoorwaarden voor een “echte cricketmatch” waren aanwezig. Alleen nu nog de
sportieve prestaties op het groene veld.
In deze 5e en laatste wedstrijd van de tour gingen we voor de eerste keer fielden (durfden wij
Hollanders niet eerst te fielden). Onze captain van de tour, Theo Straten, kon ons al die wedstrijden
niet duidelijk maken of dit nu het muntje was of dat hij het gebruik in Suriname moest accepteren
dat gasten altijd eerst gingen batten.
Omdat ik geen scoringsboek bij de hand heb en het eigenlijk ook niet nodig vind dit in te zien, zal
ik mijn gekleurde versie
van het verloop van de
wedstrijd weergeven.
Azeez Doekhie en Jaap
Vogelaar openden de
bowling en hielden met
zeer nette bowlerij de
score van Mariënburg
laag. Uitstekende
éénhandse vangen van
Jaap Vogelaar en Jeroen
Brand (met 2 kleine
extra jumps om er te
komen) accentueerden
onze prestaties. Bij 70 voor 7 na 20 overs kwam de bekende desinteresse naar boven (gooi die staart
nu snel uit, het is warm in het veld en dan behoeven we de volgende waterpauze niet meer mee te
maken). Dit gaf onze sympathieke cricketvrienden de gelegenheid het totaal te verdubbelen. Onze
umpire Duco Ohm kreeg zelfs spierpijn van de vele wides die we toen produceerden. Onze gasten
waren 150 all out in 33 overs.
Azeez Doekhie: 5 voor 23 in 8 overs in 2 spellen (man of de match).
De lunch (between the inning) was een broodje met warme kip en/of vis, warme komkommer en
iets heel heets, waarvoor je wel 1 liter water moest drinken (geef het bier eens door, ik moet
blussen).
Onze opening (Joep Hesseling en Ronnie Hart) ging voortreffelijk, 36 voor 2 in 10 overs. Deze luxe
werd door de opvolgende spelers ietwat onderschat, waardoor de wickets regelmatig vielen zonder
dat er ook voldoende runs bij kwamen. Evenwel hadden wij Jeroen Brand in onze gelederen (hoe
voel jij je tussen die 55+sers?). Met zijn batten mijmerden wij allen weer terug naar onze jeugd hoe
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gemakkelijk je een drive over mid-off voor 4 slaat. Zo simpel is cricket. Met een 6 (of was het een
4) straight forward haalde Jeroen Brand (52 n.o.) de winst binnen (hoeveel handtekeningen heb je
uitgedeeld?).
Na de gespeelde 5 wedstrijden kan de constatering opgemaakt worden dat een jongeling in dit SGStouringteam een belangrijk verschil maakte. Zeker de een na laatste wedstrijd wist hij met 97 runs
en forse zessen het publiek tot groot enthousiasme te brengen. Als dank werden hem hiervoor zelfs
twee kratten Parbobier aangeboden, die hij, gelukkig voor hemzelf, niet in zijn eentje hoefde leeg te
drinken. Door vrijvallende plaatsen kon hij zelfs meerdere wedstrijden meespelen, tot grote vreugde
van het publiek. Door de Surinaamse gastheren werd hem tot slot voor zijn prestaties in de laatste
twee wedstrijden een herinneringsbeker aangeboden. Iets wat deze gastspeler door niemand
misgund werd.
Een heel scala aan prijsuitreikingen heeft plaats gevonden. De
cricketcounsel heeft ons SGS-ers enorm verrast met diverse
prijzen. Zelfs van het ministerie van sport heeft een ieder een
medaille gekregen. Theo Straten, Duco Ohm en Raimond vd
Berg deden hun woordjes onder veel enthousiasme en veel
Parbo-bier. Duco vertelde zelfs dat hij eigenlijk wel een beetje
een cricket-sinterklaas was, hij
was nl. bij het bondsbureau in
Holland langs geweest en had
diverse cricket boeken, boekjes,
CD’s, cricketspelen
meegenomen. Vooral aan de
Surinaamse jeugd was daarbij
gedacht.
De reggae-disco, het uitstekende
diner en de liters Parbo kregen
vervolgens rijkelijk de aandacht.
Vele dansten met onze Surinaamse vrienden en
vriendinnen de zo gemakkelijke reggae. Een
familielid (ca. 80 jaar) van onze bondsumpire
André Dikmoet greep zelfs de microfoon en zong
een onduidelijke calypso. Hij had in 1962 met
Walter Braitwaite gespeeld. Deze Walter heeft bij
R&W hoofdklasse gespeeld en was de eerste
Surinaamse cricketer, die voor het Nederlands elftal uitgekomen was.
Toen de bus vertrok waren vele SGS-ers zulke vrienden geworden, dat zij de bus, de bus lieten en
reggaeden nog lang door.
17, 18 en 19 januari.
De tour is voorbij maar we hebben nog twee dagen die ieder op zijn eigen manier doorbrengt.
Paramaribo is al een beetje bekend terrein en we weten waar de leuke winkeltjes zijn. Daar worden
dus de souvenirs ingeslagen.
Op woensdag checken we voor de laatste keer uit uit Residence Inn. Twee busjes zullen ons naar
het vliegveld brengen waar we 5 uur van te voren aanwezig moesten zijn. Het inchecken ging
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voorspoedig, zodat we daarna ruim tijd hadden om nog evne de taxfree shop aan te doen. De tijd
werd op gevarieerde manieren doorgebracht. Een deel van de groep liet zich in de VIP wachtkamer
verwennen, terwijl de anderen de tijd kaartend doorbrachten.
De vlucht zelf verliep in het SLM toestel zeer rustig en voorspoedig zodat we bij de landing voor
lagen op het vluchtschema. De douane wist dat op adequate manier te compenseren. Voor we in de
aankomsthal op onze koffers konden gaan wachten werden we zeker 4 keer gecontroleerd en
gefouilleerd. Vermeldenswaard is dan dat onze drugsopsporingsambtenaar door de hashhond als
verdachte werd aangewezen. We zagen Theo echter weer terug voordat onze koffers aan de beurt
waren.
Na een laatste afscheid toog iedereen huiswaarts. Het huiselijke leven wordt echter na zo’n ervaring
toch nooit helemaal hetzelfde meer.
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