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Oorspronkelijk opgedragen aan:

`Lili, die niet mee mocht.'
Nu, een kwart eeuw later:
vrouw, die er nog is.'

`Voor Jenny, Bobs

Vrijdag i6f èbruari 1979—Eindelijk vandaag, en dus nog bijtijds, gereedgekomen met een al te lang uitgesteld karwei dat
mij deze hele week heeft beziggehouden en mij, boven verwachting, nog geboeid heeft ook. Vóór mij ligt nu eindelijk
`persklaar' het oude reisjournaal dat ik tijdens een bijna zes
weken lange, avontuurlijke tocht door de binnenlanden van
Suriname bijhield en meteen na terugkomst uitwerkte. Het
zorgvuldig overlezen daarvan heeft mij ietwat weemoedig
gemaakt, want het is volstrekt uitgesloten dat ik nu nog een
dergelijke tocht zou kunnen ondernemen; de omstandigheden in de wereld zijn inmiddels te zeer veranderd en ik zelf
ben dat in niet mindere mate, althans fysiek. Geen denken
meer aan nieuwe soortgelijke avonturen! Rustig leven... ach
ja...
Het dagboek dateert al van bijna vijfentwintig jaar terug,
—een tijd toen er nog geen toeristische faciliteiten bestonden
om, ver van de bewoonde zone nabij de kust, iets van het
prachtige achterland te leren kennen, ontdekkingen te doen
in het eigen vertrouwde geboorteland dat nu helaas alleen
maar tot `vaderland in de verte' gekrompen is, steeds meer
verschrompelend in een heden met zo totaal andere uitzichten. Destijds moest men zijn eigen voorbereidingen treffen, en dat waren er vele. Men moest voor alle eventualiteiten
toegerust zijn, en dat waren er ook vele. Te veel om rede-

hl

ALBERT HELMAN

lijkerwijze te kunnen voorzien, laat staan erin te voorzien.
Het was niet de eerste keer en gelukkig ook niet de laatste,
dat ik aan een dergelijke expeditie deelnam, maar wel de
enige waarbij noch ik, noch mijn tochtgenoten enige notie
hadden waar wij precies naar toe gingen. En wel om de eenvoudige reden dat er in dat land, dat sinds mensenheugenis
geldt als een van de regenrijkste op aarde, gezocht moest
worden naar water,—naar voldoende water om de technologische dromen van een tegenvoeter waar te kunnen maken.
Wij hadden een onderzoek in te stellen naar het waterdebiet
van de nog niet of slechts onvoldoende in kaart gebrachte
stromen in het zuidoosten, opdat kon worden vastgesteld in
hoeverre zij dienstbaar konden zijn bij de vorming van een
kunstmatig stuwmeer, dat achter de thans sinds jaar en dag
voltooide Brokopondo-dam zou moeten ontstaan. Van
Blommestein's magistrale project voor een groot hydro-elektrisch werk in Centraal-Suriname bestond nog slechts in embryonale vorm. Het werd door velen, vooral `deskundigen'
in twijfel getrokken, zoal niet belachelijk gemaakt, en diende
op dat tijdstip inderdaad op meer gegevens te berusten dan
toen al voorhanden waren. Ze moesten moeizaam, jarenlang
worden bijeengegaard.
Onze opdracht kwam er dus op neer, voorbij het eind van
de reeds bruikbare gegevens te speuren, verder dan aan `het
eind van de kaart' de nodige indrukken te verzamelen, de
eerste debietmetingen te verrichten, op een paar geschikte
plaatsen automatische meetposten aan te leggen, en zelf zo
mogelijk een stuk van het onbekende stroomgebied schetsmatig in kaart te brengen.
Van de eerste onderdelen van onze opdracht is er veel, van
het allerlaatste, dat in ons geval minder belangrijk was, is niet
zo erg veel terechtgekomen. Hoever de op onze expeditie
verzamelde gegevens van nut geweest zijn, weet ik niet; mijn
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taak was—fortuinlijk genoeg—alleen maar die van geïnteresseerde toeschouwer, van `stille getuige'. Als volslagen ondeskundige was ik alleen maar `gast'. Ik behoefde aan niemand te
rapporteren, alleen aan mij zelf. Maar ik geloofde in Van
Blommestein's plannen, van het eerste ogenblik af dat ik ze
`ambtshalve' onder ogen kreeg en de man zelf ontmoette.
Niet met een blind geloof, maar wel met een onberedeneerbaar vertrouwen, een geloof op mijn manier... zodat ik zonder enige bedenking de uitnodiging aannam om met de
kleine expeditie mee te gaan, en dit zo ongeveer deed met
dezelfde graagte als die waarmee Thomas de apostel gevolg
gaf aan de uitnodiging van Jezus om des Heilands vingers in
zijn zijdewonde te steken.
Er is nadien nog veel water door de rivieren naar zee gestroomd of onderweg daarheen verdampt. Het voornaamste
is dat Van Blommesteins vermetele plannen vandaag zijn
gerealiseerd, tot groot heil voor de Surinaamse economie.
Ofschoon al zulke zaken ook hun duistere keerzijde hebben.
Niemand kan echter op de lange duur alleen maar toeschouwer en onbetrokken blijven, en weinig kon ik bij de
blijmoedige aanvang van onze verkenningstocht vermoeden
dat ik weldra ook innerlijk genoodzaakt zou zijn om door te
dringen tot voorbij het eind van mijn eigen, persoonlijke
kaart; tot in de `terra incognita' van mijzelf en voorbij de
voorstelling die ik mij tot op dat tijdstip (het begin van mijn
vijftiger jaren) gemaakt had van mijn Inhoud',— die voor elk
mens inherent is met hetgeen hij `uithoudt', zowel vermag te
doorstaan als buiten te sluiten uit zijn innerlijk.
Kortom, het werd een ongewilde exploratie van het Ultima Thule der eigen persoonlijkheid; een ervaring waartoe
wij zelden en slechts onder bijzondere omstandigheden genoodzaakt worden. Het is een schokkende bewustwording
geweest. Achteraf beschouwd, in het licht van vandaag, van
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meer betekenis nog dan ik tijdens de confrontatie zelve kon
beseffen. Ik heb er voor de rest van mijn leven veel aan gehad,
daar deze ervaring resulteerde in een al te laat aangeleerde
`bescheidenheid' oftewel zelf-relativering.
Vandaar de dubbelzinnige titel die ik thans aan deze dagboekbladen meegeef. Ik heb ze verder maar net zo gelaten als
toen ik ze onderweg tijdens allerlei rusturen neerschreef en
voor een deel na thuiskomst heb uitgewerkt. Wanneer ze
wellicht wat rommelig aandoen, dan komt dit vooral omdat
heel zo'n expeditie—net als het gewone leven—nogal `rommelig' verloopt. Ordening en spontaniteit kunnen niet samengaan; ik blijf het laatste verkiezen, al was het alleen al
omdat het zo zeldzaam is. Geen verdere `editing' dus.
Maar waarom dan eerst nu gedacht aan publikatie van een
manuscript dat alzo lang ligt te vergelen bij ander ongepubliceerd werk en andere `avontuurlijke' journaals ? Waarom
diepte ik het opeens weer op om te herlezen en toen te besluiten het toch maar `als boek' te doen uitgeven ? Wel, ieder
boek heeft zijn geschiedenis, is al van oudsher beweerd, en
ook dit manuscript, zo men het nu reeds de weidse naam van
`boek' wil geven, overleefde tot op heden nogal wat wederwaardigheden, en heus niet alleen tijdens zijn ontstaan.
Kort na de beschreven reis lichtte ik het `zakelijke' gedeelte
van mijn journaal eruit om mee te dingen bij een prijsvraag,
uitgeschreven door het Prins Bernhard Fonds in Suriname,
dat publikatie van de bekroonde inzending(en) beloofde. De
mijne wérd bekroond maar bleef, allerlei smoesjes ten spijt,
ongepubliceerd. In dit geval is woordbreuk een weldaad gebleken; mijn werk werd niet geëncanailleerd door enigerlei
verbinding met een daarna in kwalijke reuk geraakte naam.
Het gehele journaal bleef verder diep weggeborgen in mijn
welgevulde manuscripten-lade.
Dat het tijdens allerlei internationale verhuizingen niet
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zoek of in het ongerede raakte, mag wel een wonder heten en
een groter wonder nog, dat ik er opeens weer aan dacht en het
uit de vergetelheid opdiepte. Op een merkwaardig, maar
geenszins `toevallig' moment.
Ik geloof niet aan `occulte' verschijnselen van welke aard
ook, maar ben wel de laatste om het bestaan van bij onze
huidige kennis van zaken onverklaarbare verschijnselen te
ontkennen. Zogenaamde paranormale fenomenen, staaltjes
van 'extra-sensory-perception' (E S P) en vooral van telepathisch contact heb ik maar al te vaak meegemaakt en met heel
mijn kritisch vermogen, dat van nature skeptisch is ingesteld,
kunnen beoordelen en moeten beamen. 'Hay cosas...' Maar
ik denk liever in vraagtekens dan met exclamaties, liever met
de intuïtie van mijn rechter hersenkwab dan met de dialectiek van de linkerhelft. `Toeval' is ook maar een hypothese
en nog wel een heel onnozele.
Het verbaasde mij dus nauwelijks, maar ontroerde mij wel,
dat ik `zomaar' dit journaal na vele jaren opnieuw in handen
raam, zomaar tussen andere, dringender werkzaamheden
door, om te herlezen en wat eventuele stijlcorrecties aan te
brengen, juist toen mijn voornaamste reiskameraad—van wie
ik sinds lang niets gehoord had—stervende was. Ik wist er
niets van en hij was een heel stuk jonger dan ik.
Onbekend met zijn lot kreeg ik, midden onder het herbeleven van ons gezamenlijk avontuur, zijn doodsbericht.
Noem het mijnentwege maar een van die honderden zonderlinge `toevalligheden'. Wij hadden elkaar bijna twintig
jaar niet meer ontmoet. Eerst nu weer, op de valreep van
Charon's veerboot.
Degene, aan wie het origineel van dit reisjournaal werd
opgedragen, had al zestien jaar tevoren háár prachtig `eind
van de kaart' bereikt. Waarschijnlijk heeft dit mij het meest
van alles ervan weerhouden, daarna tot publikatie over te
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gaan van een geschrift dat zoveel persoonlijks en intiems bevat. De diepste wonden helen helaas het langzaamst en sommige nooit geheel. Nu, met de valreep al trillend onder mijn
eigen, niet meer zo stevige benen—ze spelen een hele rol in
dit dagboek—vind ik het niet meer zo erg. Met mijn rug naar
het grootste deel van de wereldwal toegekeerd en mijn blik
zijwaarts gericht op een lege horizon, wat hindert het allemaal ?
Ik heb bepaalde bezwaren tegen het schrijven van `mémoires', maar dit afgeronde dagboek uit de oude doos kan er
nog net mee door en raakt mijn kostbare `privacy' nauwelijks
meer. Vandaar...
Inmiddels is Suriname, het land dat ik tegelijkertijd met
mijn binnenste verkend heb, grondiger veranderd dan ik
zelf. De prille voorbereidingen om dat stuwmeer, ter grootte
van de provincie Utrecht, voor hydro-elektrische doeleinden

te kunnen aanleggen, zijn niet tevergeefs getroffen. Ook
zonder het water van de Tosso-kreek, van de Tapanahonyof de Lawa-rivier is het er gekomen, zodat de elektriciteitswerken aan de Afobaka-dam annex aluminiumsmelterijen
op enige afstand daarvandaan, thans volop `operationeel'
zijn, zoals dat tegenwoordig heet. Een prozaïsch en utilitair
besluit voor wat indertijd zo avontuurlijk en niet zonder
poëzie begon.
Toen de hieronder beschreven tocht gemaakt werd, stond
ook de luchtkartering van het binnenland nog in zijn kinderschoenen en was er nog geen enkel vliegveld buiten dat van
Zanderij en de twee kleintjes nabij Paramaribo en bij Nickerie. Wij hadden niets tot onze beschikking dan wat ruwe
schetskaarten, vaak nog geheel onjuiste, van het uitgestrekte
gebied bezuiden de vierde breedtegraad. Reeds om en bij de
derde breedtegraad stonden in hoofdzaak grote blanco plekken daarop. Vandaag is er echter een vlieghaventje op het
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Stoelmans-eiland en een airstrip bij de Paloemeu. Ik ben er
nog eens heen geweest, in een paar uur tijds; het was niet
meer zoals vroeger: minder verlatenheid, minder eigen
sfeer, al te dicht bij de stad, godbetert! Van het Stoelmanseiland, dat al een hele tijd een aardig hospitaaltje heeft, tracht
men zelfs een toeristenressort te maken, neet hotelletje en al.
De Fransen hebben nu eveneens een vliegveldje bij Maripasoela. Zo krimpt de wilde rn is voortdurend, jammer genoeg, maar onvermijdelijk naar het schijnt. De laatste restjes
Chateaubriandse romantiek gaan onherroepelijk verloren en
worden vervangen door de meer huiselijke die de massamedia overvloedig en goedkoop verstrekken. Het moet dan
maar.
Nu dit reisjournaal waarschijnlijk ook onder andere ogen
komt dan die voor wie het aanvankelijk bestemd was— op een
paar na zijn ze reeds alle geloken—heb ik het hier en daar van
een voetnoot voorzien, tot beter begrip. Er hoort eigenlijk
ook een schetskaartje bij, dat vandaag niet langer onnauwkeurig of onvolledig behoeft te zijn. Maar getekende kaarten
hebben minder te betekenen dan de inwendige, coördinaatloze kaart,— die van onze fantasie en onze dromen. Met de
`verbeelde' kaart valt nog het best te reizen, mits in een luie
huiskamerstoel gezeten, in de een of andere stad, die heden
ten dage overigens onveiliger zijn dan het oerwoud indertijd.
Bij dit expeditieverslag dus wél een paar toelichtingen, maar
géén topografische kaart! Ieder mag zijn eigen projecties
kiezen, bij wijze van persoonlijke inbreng.
De oorspronkelijke tekst heb ik met opzet nagenoeg ongewijzigd en ongeschrapt gelaten. Misschien dat de `oude' geur
ervan 66k zijn bekoring heeft.

Dinsdag 11 december 1979—Een paar maanden geleden, nadat
ik dit manuscript ter lezing gegeven had aan de enige nog
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overlevende `blanke' uit de personages die erin voorkomen,
verklaarde ze mij onder een hartelijke omhelzing, dat ik haar
de gebeurtenissen van de slotepisode weer levendig voor
ogen gebracht had, en ook dat zij in het gehele reisverhaal
zelf Bob en een paar van zijn roeiers die zij zich nog goed
wist te herinneren, volledig herkende. Dit was natuurlijk
heel plezierig en een aanmoediging om het geschrift nu toch
maar eindelijk aan een uitgever ter hand te stellen.
Deze heeft het zonder (althans voor mij merkbare) aarzeling geaccepteerd en noemt het een goed boek. Maar hij
wenst er wél een topografische kaart bij; op zijn minst van
het afgelegde reistraject. Hij meent dat ik geen al te groot
beroep mag doen op de verbeeldingskracht van de lezer,
noch op zijn meestal niet aanwezige aardrijkskundige detailkennis. Hij kan best gelijk hebben en ik heb dus toegegeven,
zonder veel verder geredeneer. Derhalve verschijnt het boek
nu toch met een kaart, — een samenstel van lijntjes die heel wat
makkelijker te trekken zijn dan in werkelijkheid te bereizen.
Ook vandaag nog.

[14
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Hier begint dan het journaal dat mijn meest verfomfaaide en
verregende manuscript geworden is. Bij terugkomst in Paramaribo heeft het mij heel wat moeite gekost het op sommige
plaatsen te ontcijferen, om het daarna in zijn geheel in het net
over te schrijven. Blij dat ik het toen maar meteen gedaan
heb; ik zou er vandaag niet meer toe komen.
Maandag 11 april 1955 -Waar we precies naar toe zouden

gaan wist ik pas op het ogenblik van vertrek. Ik kende de
richting, ik kende de rivieren, hoewel ten dele slechts bij
naam, en kende ook de reden van de expeditie, maar niet veel
meer dan dit hoogst summiere beetje. Bob, onze leider—een
nog jonge maar veelzijdige en al ervaren ingenieur— was zo
in beslag genomen met de voorbereidingen, met het geven
van aanwijzingen en het denken aan talloze details, al sinds de
dag van onze afspraak dat ik mee zou gaan, dat een nauwkeurige aanduiding van het punt tot waar wij zouden reizen
eenvoudig niet uit hem los te krijgen was, en ik ook niet te
zeer durfde aandringen op nadere uiteenzettingen. Hij mocht
het eens in zijn hoofd krijgen mijn nieuwsgierigheid als een
zweem van aarzeling te beschouwen... Dat mocht in geen
geval, want ik had al jaren naar een gelegenheid als deze uitgezien.
Zo kwam het dan dat ik belangstellenden thuis in Parama[Is]
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ribo—ironische, meewarige, hoofdschuddende zelfs—op mijn
beurt alleen een vage aanduiding kon geven. `Tot ongeveer
daar',—en dan noemde ik maar een schilderachtige naam of
liet mijn vinger dwalen langs de grillige rivierlijn op het
uiterst rechtse deel van mijn kaart. En een beetje dwaasheid
moest ik mezelf toch wel bekennen...
Maar toen wij aan boord stapten van de vrij comfortabele
`Afobaka', de grote motorboot waarmee wij het eerste, gemakkelijkste stuk door overbekend gebied zouden afleggen,
en Bobs vrouw bij het afscheid vroeg: `En tot waar gaan
jullie nou precies?', toen werd tenminste een duide lijke naam
genoemd en nog een: de Tosso-kreek, west van de Marowijne, en Affisiti, een plaatsje aan de hoofdrivier. Begrippen
die aan nauwkeurigheid niets te wensen overlieten. En ik
voelde mij opeens minder dwaas en ietwat gericht,— op wat
eigenlijk ? Een naam, een kronkellijntje, een stip op de kaart,
meer niet. Ik had er geen flauw idee van hoe dit alles eruit zou
zien, noch hoe groot de kronkelige afstanden waren die wij
gingen afleggen.
Tegen half elf, al laat in de morgen, vertrokken we. Het
lawaai van de motor maakte elk gesprek onmogelijk, de
kennismaking met onze derde reisgenoot, de topograaf D.,
kon slechts vluchtig zijn, en daar ieder vermoeid was van de
voorbereidingen die op het laatste ogenblik toch nog spaak
liepen (mijn veldfles bleek vergeten, akelig genoeg!) zochten
we elk maar een gemakkelijk hoekje op en zaten versuft te
staren naar de al zo vaak gepasseerde oevers van de Surinamerivier en oostwaarts de Commewijne.
Zelfs een feestelijke whisky-soda en een Chinese luncheen soort van laatste luxe op de vertrekdag—konden onze
ingekeerdheid niet verstoren. Bob greep naar zijn ingenieurstijdschrift, de topograaf naar de enkele publikaties die ik op
de valreep nog bij me gestoken had,—bij wijze van afscheid
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van de civilisatie misschien. Zou ik ze nog vaak inkijken
gedurende de lange avonden in de eenzaamheid, ofzouden ze
toch hinderlijke ballast blijken, gelijk een wantrouwig stemmetje mij in het oor scheen te fluisteren ? Eerlijk gezegd interesseerden ze mij nu al bitter weinig.
Toen wij de zuidwaarts afbuigende Commewijne weer
vaarwel zeiden om, steeds oostwaarts, in de Cottica door te
varen, zaten wij weldra, waar de rivier nog vrij breed is,
midden in de Coca-Cola. Donkerbruin, vrij helder boswater,
dat in machtige stroming benedenwaarts kwam, terwijl we
juist de rivier op moesten. Dat hadden wij aan de regens van
de laatste weken te danken, dezelfde die het tijdstip van onze
afreis hadden bepaald, omdat wij bij een hoge waterstand
straks veel verder dan anders met de vooruit gezonden grote
korjalen en buitenboordmotoren konden komen dan normaal het geval zou zijn.
Aan de andere kant was het minder gewenst om in het
volle regenseizoen te reizen, want wie dan eenmaal nat is,
wordt niet meer droog voordat hij goed en wel thuis terug
is, — een naargeestig vooruitzicht wanneer men zich voor een
paar weken in de wildernis begeeft.
Maar het weer was nu stralend geworden en de frisse

middagwind op de rivier, tussen al het sappig geboomte en
gebladerte langs de oever, stemde tevreden en lui. Straks,
dacht ik, zal ik oververzadigd van groen zijn—groen en het
zilverwit van de rivier in de zon— op dezelfde wijze als Jacobus
van Looy fantasterig schreef over een `spectraal gedierte,
aangedaan van wit'. Eigenlijk was ik nog met mijn werk, met
destabzig;rjvondmaewrlind
andere over te stappen.
Tegen de avond, in dat korte, maar allerbekoorlijkste vóórschemeruur van de tropen, waarin zelfs de meest zakelijke
lieden zinnig en bezonnen worden, beklommen wij het dak
[17]
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van onze `Afobaka' en gingen in luie stoelen liggen kijken naar
het vallen van de avond over de kronkelende rivier-verte en
de lange laan van boomtoppen aan weerszijden.
Inderdaad, dit was het beste deel van de dag, en het begon
al gauw de naam van avond en van nacht te verdienen. Dáár
was al aan bakboord de Kleine Beer en ginds begon Orion te
zwenken en te zwaaien boven de bosrand. Nu pas kon je zien
hoe onmogelijk raar de rivier kronkelde; nu eens stond Sirius
vbór, dan weer achter, dan weer links of rechts van ons te
flonkeren. Maar dit was dan ook werkelijk de enige onrust,
afgezien van het ongestoorde motorgeronk waaraan wij nu,
na bijna negen uur aan één stuk, al aardig gewend waren.
Opeens,— een paar trage slagen, en daar zweeg de motor.
De rivier was aardedonker, maar een schijnwerper die de
oeverlijn afzocht, hield nu een kleine wrakke korjaal in zijn
lichtcirkel vast. Er zat één naakte bosneger achter in het
bootje,—onbeweeglijk, alsof er niets aan de hand was.
De beleefdheid van de rivier en ook de eenvoudigste menselijkheid eisen dat motorboten, die met hun schroef veel
deining veroorzaken, vaart verminderen zodra ze in de buurt
van een kleine korjaal komen, die er immers niet op berekend
is om veel geschud zonder kantelen te verdragen. En zij —de
inutgeholdbmsanvred—zijumale
ware bewoners van de rivier, en niet wij.
Bob was opgesprongen. `Voor geen geld zou ik zonder
licht op deze rivier willen varen,' zei hij, `maar die kerels doen
het allemaal.'
We moesten nog heel wat keren onze vaart minderen, en
toen wij in het gedeelte van de Cottica kwamen, waar deze
wel heel diep maar nogal smal is, zagen wij aan de oeverkant
telkens lichtjes. Niet in de boten die de rivier bevoeren, maar
op de wal vlak bij het water.
Mijn romantisch vermoeden, dat hier de vrouwen hun
[18]

HET EIND VAN DE KAART

varende mannen met een geleilicht kwamen opwachten,
bleek volkomen onjuist,—zoiets kon alleen maar in het brein
van een stedeling opkomen. `Zodra ze het motorgeronk
horen,' werd ik ingelicht, `rennen ze de walkant af, naar hun
bootjes die tegen de modder gemeerd liggen, om ze vast te
houden totdat de deining voorbij is. Anders zijn ze die kwijt.'
Het kon niet prozaïscher in deze poëtische nacht.
Dinsdag Mijn gedachten verzamelen zich terwijl ik in het
—

smalle scheepsbed lig.
Gisteren bij het inpakken van het hoognodige—`Neem zo
min mogelijk en niets kostbaars mee,' had Bob omineus gezegd—keek Li1i, mijn vrouw, mij even aan met die rare blik
die ze wel eens heeft wanneer zij vindt dat ik me overmoedig
gedraag of mij aan grootspraak schuldig maak. Zij zégt er
nooit wat van, maar die blik maakt ook elke waarschuwing,
elk verwijt overbodig. We delen onze dagen en nachten al
lang genoeg samen, om precies te weten wat elke oogopslag,
elk gebaar betekent. Ook ditmaal heb ik haar wel begrepen.
Bedenk dat je je vijftigste verjaardag al gevierd hebt, heeft ze
willen zeggen, en dat je je weer nodeloos in gevaar begeeft, al
je mooie beloften ten spijt, net als in het verleden... tijdens de
Duitse bezetting in Nederland; bij al je missies in die op revolutie beluste Latino-republieken; nu ook hier, waar je je met
al je hoekigheid niet bepaald geliefd gemaakt hebt. Ik weet
het, ze heeft gelijk. De vijftig gepasseerd, niet meer zo jong,
ja-ja ik weet het wel. Maar ik voel me fit, nog tot alles in
staat. Zeker in mijn eigen land. De laatste jaren ben ik weliswaar niet meer in training geweest, omdat mij tijd en gelegenheid ontbraken om het binnenland weer in te trekken
zoals vroeger, zo vaak, al van kindsbeen af met mijn vader.
`Je bent nu zelf vader,' heeft ze willen zeggen; `eerdaags—
laat me niet lachen!—misschien zelfs grootvader. En ik hou
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van je, juist omdat je niet zo'n krachtpatser bent en geen
`he-man'. Ik weet datje taai bent, maar kun je nog wel doen
watje klaarspeelde als de jonge man die ik voor het eerst in
Barcelona ontmoette ? Ik gun het je van harte, maar ik vind
het een beetje overmoedig. Een van je gebreken, die me
overigens ook dierbaar zijn omdat ik van je hou.'
Ik zie die blik mij hier onderweg nog volgen en ik weet
precies wat hij wil zeggen... Maar stel je gerust, Kornchen, ik
overschat mezelf niet en ben overtuigd dat ik dit aan kan,
want onze ouderdom is nog veraf. Net als die van dit land,
dat sinds aeonen eeuwig jong blijft, onophoudelijk zichzelf
vern ieuwt. Samen zullen wij ouder worden, ook eeuwig
jong blijven. Jammer datje niet mee kon, mijn lief, zoals eertijds naar het oorlogsfront in Aragon...
De sterke tegenstroom maakte dat wij minder dan normaal
opschoten. Er is aan de zuidoostelijke hemel een flauw schijnsel dat zeker het licht van het mijnstadje Moengo moet zijn,
maar wie kan voorspellen hoeveel kronkelbochten we nog
moeten varen voordat we er aankomen ? We zijn nu al bijna
twaalf uren onderweg. Het schijnsel verdwijnt weer, en alleen dat van de sterren hangt nog boven het oeverbos aan
weerszijden te dansen.
Onverwachts, aan bakboord, doemt het meest fantastische
gezicht op dat je aan de oever van een rivier, midden in de
wildernis, kunt bedenken. Zilvergrijs en met een lichte roze
wasem overtogen staan daar, met gele blinklichten in top, de
grote cilindervormige bauxiet-silo's van Moengo, en daar
boven uit, in de nacht blazend, de rijen van hoge schoorstenen met hun verwaaiende walmpluimen. Sleepboten,
lichters en vrachtschuiten liggen aan de kaden, —we zitten
weer midden in de beschaving. Boven op de hoge oeverkant
rijdt een auto voorbij; mensen in nette witte kostuums flaneren nabij de meerplaats.
[20]

HET EIND VAN DE KAART

Ja, we werden verwacht, al was het wat laat geworden.
Nog een verfrissing in het Clubhuis, waar de radio Amerikaanse dansmuziek speelt en een der employés zowaar een
diepzinnig gesprek over schilderkunst begon en hardnekkig
blijft voortzetten—ik kwam nu eenmaal uit `de stad'—en eindelijk kunnen we naar bed in het 'Guesthouse' van de Surinaamse Bauxiet Maatschappij, dat nog altijd een van de
meest comfortabele hotels van Suriname was, tienmaal beter
dan het beste in Paramaribo.

Woensdag—We zijn eerst genoopt — en met genoegen— als
gasten van de Maatschappij een bezoek te brengen aan het
motorpompgemaal waarmee de Moengonezen een nieuwe
polder hebben uitgerust, de aanwinst van honderd hectaren
bouw- en weiland, de mooie veekwekerij en de pasteuriseerinrichting voor de melk, de eerste in het land. Het is al half
tien als wij eindelijk, na de overlading van de laatste bagage
in auto's en truck, de mooie weg naar Albina afrijden, alweer
de enige in Suriname met ups en downs, die stellig een grotere
bekoorlijkheid aan het landschap geven dan de eentonige
wegen in het vlakke kustgebied.
Er dreigt, natuurlijk, het een en ander mis te lopen, waardoor het twijfelachtig wordt of wij op deze dag wel uit Albina kunnen vertrekken om de Marowijne op te varen. Want
een paar boten die wij nodig hebben, zijn nog steeds niet aangekomen en er ontbreekt allerlei vracht.
Bob meent dat het wel één uur zal worden voor en aleer we
wegkomen, maar in werkelijkheid wordt het halfvier. Er ligt
immers tegen de middag een onnoemelijke hoeveelheid goederen aan de oever van de rivier, die machtig en breed zich
uitstrekt naar een verre overkant, waar St. Laurent du Maroni
veelbelovend, maar in werkelijkheid even doods en teleurstellend als Albina, staat te glinsteren in de zon.
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De preparatie van de boten valt wel mee, maar het heeft
heel wat voeten in de aarde voordat in de chaos van personeel
en een goed verpakte, maar niettemin bonte vracht, enige
orde begint te komen. Tijd genoeg om Albina vijfentwintig
maal van voren naar achteren en van links naar rechts door te
gaan,—bij het regenachtige weer een nog triestere bezigheid
dan anders.
Men kan hier niet eens van vervallen grootheid spreken;
de grootheid was er alleen als een soort van droom,—Kappler's* visie dat dit een uitgelezen stadje kon wezen door zijn
ligging, zijn achterland, zijn vooruitzichten. Enkelen deelden
die droom; een half dozijn middelgrote gebouwen, een
kerkje verrezen, en nog een. Daaromheen wat nederige behuizingen. Maar van de droom kwam weinig méér in onze
werkelijkheid terecht; de tijd ging een eigenwillige weg, en
de laatste nog aanwezige levenssappen werden opgezogen
door Moengo met zijn paddestoelengroei.
Vandaag zijn de grote huizen scheefgezakt, de winkels onaantrekkelijk van voorkomen en tot uitdragerijen gedegradeerd. De kerken zijn holle lege loodsen, waarin graafwespen
hun grijze kokers van klei tegen de balken bouwen. En de
kleine woninkjes zijn vervallen tot krotten, tot nog minder
dan dat, volkomen verveloos en al voor een gedeelte verlaten, omdat ze—zelfs voor Surinaamse verhoudingen— onbewoonbaar werden. Onbewoonbaar in een land waar een
in enkele uren opgetrokken loofhut ook `een huis' heet!
Dit alles geeft aan Albina iets eindeloos triests, dat tegen de
achtergrond van het weelderig-groene landschap, de imposante Marowijne, het als een fata morgana boven de einder
oprijzende wit van St. Laurent, wel wat navrant aandoet en
toch weemoedig-mild stemt tegenover alles en allen die er
* Kappler was een Duitser die in 1846 de nederzetting begon en haar
noemde naar zijn toekomstige vrouw. Hij bleef er tot 1879.
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schuld aan hebben dat er van het plaatsje niets terechtgekomen is.
In de ongeveer vijfjaren sinds ik hier voor het laatst was,
blijkt het nóg meer achteruit gegaan, is het verval zich nog
onbeschaamder gaan tonen en Albina nog meer in vergetelheid geraakt, behalve bij wat vakantiegangers in het droge
seizoen.

Donderdag—Waarom heb ik dit dikke cahier eigenlijk meegenomen?
Terwijl ik op het voorbalkon van het logeerhuis dit alles
zit op te schrijven— de zon is al bezig strijklicht te werpen op
de verlaten bagno's van St. Laurent du Maroni aan de overkant van de rivier—bekruipt me de twijfel of het wel enige
zin heeft om met deze aantekeningen voort te gaan. En zo já,
wat moet ik opschrijven en hoe moet ik mijn ervaringen verwoorden ? Welke zijn het waard om in formele zinsneden
vastte leggen, en waartoe eigenlijk ? In dit land dat mij op zoveel manieren in beslag neemt, is het niet beter te vergeten
dat ik van huis uit een pennelikker ben ?
Thuisgekomen zal ik best zonder de hulp van een reisjournaal alles kunnen vertellen wat de moeite waard is. En
voor mij zelf ter herinnering later ? Het is een gekke gewoonte van sommige mensen om er dagboeken op na te houden,
die ze naderhand toch nooit meer herlezen. Ik ben er zelf al
menigmaal een begonnen, maar heb het nooit lang doorgezet; de stroom der gebeurtenissen ging te snel, om telkens bij
het zojuist voorbije te blijven stilstaan.
Het is waar dat ik al aardig vergeetachtig begin te worden.
Maar ons geheugen werkt toch als een verstandige zeef: wat
waard is om te onthouden blijft je vanzelf wel bij, en al het
andere, wat heb je eraan ? Het is een nodeloze belasting van je
bewustzijn en vermoedelijk een hindernis om fris en onbe[23
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vangen te staan tegenover nieuwe indrukken. Bovendien
heeft iedere gebeurtenis zijn eigen levendigheid die je nauwelijks onder woorden kunt brengen, -je vervalt onwillekeurig
in gemeenplaatsen. En wat betreft je innerlijke gewaarwordingen-de gedachten en gevoelens die je bij je waarnemingen krijgt-het zou alleen zin hebben ze voor Lili op te
schrijven, omdat ik weet dat ze die graag leest, goed-geformuleerd of niet.
Rest een min of meer lyrische beschrijving van dit prachtige binnenland, zoals ik het al van vroeger ken. De beschrijving dáárvan heb ik echter al een kwart eeuw geleden-en
hoe kinderlijk nostalgisch!-gegeven in mijn eerste boeken.
Ouwemannenonzin om mezelf nog eens te herhalen. Ik heb
alle reden om vandaag te twijfelen aan mijn schrijverschap, dat ligt achter mij, zoals Paramaribo met heel haar gedoe nu
achter mij ligt. Vrij ben ik voor een week of wat, vrij als een
wilde, als een bosdoks*, en ik moet niet toegeven aan mijn
hebbelijkheid om alles wat ik in het verleden verkeerd of ontoereikend gedaan heb, later nog eens dunnetjes over te willen doen, zoals in `De laaiende stilte'.
Maar goed, ik ben nu eenmaal onwillekeurig, een beetje té
gedachteloos, met deze aantekeningen begonnen. We zullen
zien ofik het-net als deze reis- doorzet, en wat ervan terecht-.
komt. Publiceren zal ik dit reisverslag in geen geval; zorgeloos kan ik noteren wat mij invalt en alles laten in zijn oorspronkelijke staat, goed genoeg voor `huiselijk' gebruik. Dus
geen nood,-schrijven in de halve wildernis, zoals hier, hééft
zijn bekoring-die van iets prils en onbevangens-en schrijven
in de grote wildernis, straks, dat moet ik nog afwachten. Ik
heb het nooit tevoren gedaan, en dit is misschien de kleine
uitdaging die mij aanlokt.
* Wilde eend, die veelvuldig nabij de moerassen (zwampen) en rivieren voorkomt.
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Vrijdag Een vol etmaal verdaan met voorbereidingen.Tegen
—

twee uur begint het erop te lijken dat de paar honderd colli,
het hebben en houden van de zesendertig man waaruit onze
expeditie bestaat, ten slotte toch nog verstouwd zijn in onze
zeven houten boten, met zulke mooie namen als 'Brokopondo', `Mamadam' en `God zij met ons'. Dan merken we
pas dat er sinds de vroege morgen nog niets gegeten is, en dit
moet ook nog even verzorgd worden, — in een oord als Albina,
zo plotseling, nog een verre van eenvoudige zaak.
Ook is het nu flink begonnen te stortregenen, en wanneer
wij eindelijk om halfvier in de boten stappen, is er net een van
die tropische onweers- en regenbuien losgebroken, waarbij je
horen en zien vergaan en de rivier meer van een lelijke, onstuimige inham weg heeft dan van de statige, eerbiedwekkende stroom die wij nu dagenlang, tot aan zijn bovenloop,
zullen moeten volgen.
Een prettig vooruitzicht! Al heel gauw zijn Bob en ik, ondanks het zeildak boven ons hoofd en de comfortabele zitplaats die hij gefabriekt heeft, doornat van regenvlagen en
golven die zijwaarts, bij elke rivierbocht nu eens van links,
dan weer van rechts binnendringen. De boten liggen diep,
het is wonderbaarlijk hoe ze alles en iedereen hebben kunnen
meenemen, behalve de jammerende vrouw van een van
onze bosneger-arbeiders. Maar het is een ijzeren wet, door
Bob van meet af aan uitgevaardigd: `Geen vrouwen mee op
deze tocht!' En het blijkt al gauw hoe terecht, want er is
nauwelijks plaats voor wie noodzakelijk mee moeten, en de
stortregen spoelt zelfs het laatste greintje opkomende consideratie met wie dan ook weg.
In de kleine adempauze tussen twee buien in voel ik mij
pas, opeens, helemaal nat en verkleumd en ongelukkig. Met
als troost de gedachte: Je kunt beter het ergste meteen maar
achter de rug hebben en jezelf behoorlijk op de proef gesteld
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weten; dan kan de rest enkel nog meevallen en haal je het
wel...
Nu zwiept de regen ook van voren naar binnen en vriend
Bob komt op het lumineuze idee om onder het zeildak nog
een grote oude paraplu op te steken en verticaal vóór ons te
houden. Hij heeft letterlijk aan alles gedacht, en deze tocht
is—in zijn opzet althans—een mooi staaltje van ingenieurswerk. Er is eerder een te veel dan een te weinig aan uitrusting,—geheel overeenkomstig de opvattingen van de moderne, vertechniekte mens. Geen primitiviteit meer in deze tijd,
als het maar enigszins kan!
Het doel van ons snelle vertrek—tegen de zin van het personeel, dat liever tot morgen had willen wachten—is: hoe dan
ook onderweg te zijn om Herminadorp, op nog goed drie
uur varen afstand, te bereiken en daar te overnachten. Het
allermiserabelste weer werkt weliswaar niet mee, en al om
half vijf is het schemerig door de lage lucht, maar de rivier
blijft toch nog verwonderlijk lang licht en de herkenningspunten aan de oever, die wij van dichtbij blijven volgen, zijn
gelukkig goed zichtbaar. Niettemin is het donkere nacht als
wij eindelijk om half acht Herminadorp bereiken, waar het
ook een even volslagen duistere boel is.
Verregend en ellendig krabbelen we de spiegelgladde
modderoever op—niet zonder een paar maal uit te glijden,
natuurlijk—en komen dan het eerst in een winkel van een
creoolse terecht, waar men inmiddels begonnen is met licht
op te steken, zodat wij kans krijgen onze eigen lampen in
orde te maken en de elektrische zaklantarens uit de doorweekte chaos van bagage te voorschijn te halen. Daarna is het
zaak, alle boten uit te laden. Geen onbewaakte vracht 's
nachts op de rivier!
Gelukkig dat er geen moeilijkheden zijn met een nachtkwartier. De hut van de vader van de winkelierster, die toe[2 6]
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vallig voor een paar dagen naar Albina is, wordt ons welwillend afgestaan. Onze twee veldbedden worden opgesteld
en D.'s hangmat wordt gebonden boven een stapel drogende
maïs. Ook de arbeiders vinden een ruime loods en zijn al
gauw aan het kokkerellen. Hun luid gepraat dringt tot ons
huisje door, en onverwachts is daar ook radio- of grammofoonmuziek bij. Een rijkaard onder hen heeft dit moois meegenomen, dat toch nog de twijfelachtige `stem der beschaving' op een plaats brengt waar ze beslist niet thuishoort.
Maar het helpt hen de ongemakken van de tocht vergeten,
die hun immers heel wat eisen stelt.
Het is inmiddels beter weer geworden en een glas whisky
doet onder deze omstandigheden zulke wonderen, dat we
ons met een minimum aan avondeten tevreden stellen en het
veldbed een heerlijker slaapstee wordt dan wat ter wereld.

Zaterdag —Het is zes uur in de ochtend voordat ik het goed
besef. Ons kamp is reeds een en al bedrijvigheid; zelfs de bosnegers koken niet meer op een houtvuur, maar gebruiken
met grote handigheid een primus. Eigenaardig, dat van al
deze mensen ieder zijn eigen potje kookt en derhalve ook zijn
eigen proviand beheert. En ze bereiden hun maaltijden met
bijna devote aandacht, hoewel voortdurend kwebbelend.
Bob en ik hebben heerlijk geslapen, maar D. heeft een
slechte nacht gehad. Zijn hangmattouw brak en hij viel
boven op de stapel harde maïskolven die onder hem lag. Hij
bleef daar in 's hemelsnaam maar liggen om ons niet te storen,
en loopt nu zachtjes voor zich uit te sputteren in de vroege
morgen. Wij noemen hem `de maïspeller' en troosten hem
met de mededeling dat de huisheer bij zijn terugkomst hem
alleen maar dankbaar zal zijn voor de onvrijwillig verrichte
arbeid in het holst van de nacht.
Het inladen gebeurt nu al met meer regelmaat dan gisteren,
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en om kwart voor acht reeds zijn we ingescheept en in staat te
vertrekken. De lucht is betrokken, maar er valt gelukkig geen
bui; wel is er veel tegenstroom door de uitermate hoge
waterstand. De Marowijne echter vertoont zich alweer in
heel zijn majesteit; aan de Franse kant is deze grensrivier
doorgaans hoger van oever dan aan de Surinaamse. Wij
naderen ze beide beurtelings bij het afsnijden van bochten of
het kiezen van een passage tussen de vele eilanden, grote en
kleine, die er zijn.
Terwijl aan de Suriname-rivier, in het hartje van het Surinaamse binnenland, de bosneger-dorpen altijd een eind
binnenwaarts liggen en alleen te bereiken zijn langs een soms
vrij lang pad, liggen ze hier open en bloot, vriendelijk en
tegemoetkomend op de hogere oeverkant. Er is zelfs een
uitgesproken voorkeur voor vestiging op de eilanden, alsof
deze in de slaventijd, toen de Marowijne wel zeer afgelegen
was, al voldoende beschutting boden voor de ontvluchte
slaven, terwijl de bosnegers van het Suriname-gebied deugdelijker schuilplaatsen nodig hadden. En dat is nu zo traditie
gebleven.
Van de voorbijgevaren kreekmondingen* krijg ik niets te
zien; wie er niet speciaal op let, passeert ze ongemerkt.
Aan de Franse kant vallen twee prachtige grote stenen
woningen op,—zomaar ergens in de rimboe. Ze werden gebouwd door de Compagnie des Mines d'Or, in de tijd toen
haar bedrijf nog inderdaad een goudmijn was, hetgeen nu al
lang niet meer het geval is. In een daarvan huist nu de `Service
forestière'.
De rivier heeft weinig verkeer,—wat bosnegers die tussen
de verschillende dorpen varen, meer niet. Zelfs geen enkel
* In Suriname worden bijna alle kleinere zijtakken, evenals beken en
smalle doorvaarten in een grote rivier (`liba') met de naam `kriki'
kreek) aangeduid.
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houtvlot komen we tegen. Maar de Marowijne blijft machtig en breed, zelfs tussen de eilanden; slinkend en uitdijend,
maar nergens beëngd. Pas bij de Soekrati-poort, waarover in
het verleden de expedities dramatische verhalen schreven, is
er inderdaad een vernauwing, al is de rivier ook hier nog een
kleine tweehonderd meter breed.
Tevoren opende zich eerst nog een prachtig vergezicht op
het lang-uitgestrekte, aan de top over grote afstand bijna
egaal-hoge Nassau-gebergte. Aan beide zijden werden de
oevers trouwens geaccidenteerder, zowel van nabij als in
de verte. De Soekrati-poort zelve heeft een heel hoge, steile oever aan de oostzijde en een verre uitloper van het vijfhonderd meter hoge gebergte als beënging aan de westelijke oever. Maar al heel gauw daarna verbreedt zich de
rivier weer en wijken de hoge beboste boorden opnieuw
vaneen.
Alles is ook uiterst vochtig nog, en soms door de opstijgende waterdamp lijkt het oerwoud aan de overzij uit coulissen
te bestaan, met verschillende diepten van grijs overtogen
—

donkergroen, hoe hoger en verder, hoe grijzer. Van nabij is
de begroeiing monotoon. Alleen hier en daar war gele winden, of een enkele reus van een boom die zijn enorme parasol
van paarse bloesems boven de andere kruinen uitsteekt. Vaak
zijn het kankantries—de Surinaamse ceiba—die een enorme
waaier van kantwerk, veel twijgjes met weinig lover, tegen
de hemel heffen. Geïsoleerde reuzen als ze zijn, maken ze het
de toeschouwer overduidelijk dat het hun goed recht is, met
afgodische verering bejegend te worden door de bosnegers
(en vele stadsnegers evenzeer) en als woningen van geesten
of als zelfstandige persoonlijkheden door hen behandeld te
worden.
Dikwijls vindt men boomoffers, voedsel en drank, aan hun
voet. En de zwarte boslandbewoners zijn er praktisch niet toe
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te bewegen ze te vellen. Als het nodig is, dan moet men dit
door Indianen laten doen, die er altijd wel kans toe zien het
met de wereld van het bovennatuurlijke op een akkoordje te
gooien.
Het is ook opvallend hoe weinig dieren men hier, zo diep
al in het binnenland, te zien krijgt. Een aantal kleine vogels,
een hoogst enkele maal de kreet van een beest dieper in het
bos,—dat is alles. Maar insekten zijn er genoeg: zilverblauwe
vlinders, libellen bij de vleet, en in het hout de cicades die met
hele heerlegers hun snerpend lawaai aanheffen en even onverwachts weer afbreken; zo luid eerst, dat het wel moet zijn
dat ze onder elkaar stokdoof zijn, of verzot op de diepe stilte
die vervolgens intreedt,—na zulk een snijdend, industrieel geraas, doodser dan normaal.
De armoede aan wild, die al vaker gesignaleerd werd, is
misschien wel te wijten aan het feit dat op deze hoogte de
rivier nog tamelijk bewoond is; er gaat geen half uur voorbij
of men treft wel de een of andere nederzetting van één of
enkele gezinnen aan op de hoge walkant. Er zijn ook verlaten kampen, de laag-begroeide vlaktetjes van oude kostgronden, die erop wijzen dat het bovendien een `vlottende
bevolking is,—letterlijk en figuurlijk.
Tegen twee uur bereiken wij de monding van de Drankreek, waar een van Bobs hydrologische waarnemingsposten
gevestigd is, en waar wij voor vandaag zullen kamperen.
Ook daar is het onderdak goed, en als we eenmaal op deze
mooie plek, met uitzicht op de Marowijne, geinstalleerd zijn
—ik heb er zelfs een werktafel en een bank!—dan is er nog tijd
over om een heel eind ver de Gran-kreek op te varen, die
zich na al die regens onstuimig gedraagt en zich hier en daar
bepaald gevaarlijk voordoet, al is hij ook niet breed. Wat
misschien ook komt door de kleine korjaal waarin we nu
hebben plaats genomen—op de bodem wel te verstaan—en
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die zo rollerig is als een sigaar. Hij ziet er trouwens precies zo
uit als een overlangs doorgesneden en uitgeholde puntsigaar,
en dwingt mij allerlei ongeoefende rug- en heupspieren
in spanning te brengen om het evenwicht te bewaren en niet
te verongelukken in de bruisende kreek, die toch net breed
genoeg is om een onderdompeling hoogst ongewenst te
maken.
We varen tot een woedende waterval van ongeveer anderhalve meter, die als een beweeglijke, luid-sputterende muur,
en dichterbij als een woedend-sissend gevaarte vóór ons
staat. We kunnen niet verder met onze buitenboordmotor.
Het zou wel mogelijk zijn met mankracht langs een zijkanaal
te `boren', zoals dat hier heet voor binnendoorsluipen, maar
daar zou veel te veel tijd mee gemoeid zijn. Lopen dus.
Aan land vinden wij een pad dat tot nabij deze `dam' voert,
die een oorverdovend lawaai maakt, eigenlijk heel gezellig in
de doodse stilte van het omringende oerwoud. Zolang je
maar zo'n val niet over hoeft.
Op een beschutte plek tussen de bomen staat een offerplaats voor de stroomversnelling. De bosnegers hebben er
een soort van krib op poten gebouwd, waarin allerlei magische kruiden gestopt zijn en waaronder ze hun offergaven
leggen. Aan lange staken ernaast geplaatst, hangen flarden
gekleurd katoen en vlaggen.
De stroomversnellingen die we tot dusver in de Marowijne
passeerden, zijn door de hoge waterstand vrij gemakkelijk
geweest en slechts bemerkbaar aan kolken en golftoppen.
Onze bosnegers aan boord—altijd een op de voorplecht als
uitkijk en een aan bet stuur bij de motor—kennen elke klip en
weten ze dan ook precies te vermijden. Van de gebruikelijke
offerplaatsen was dáár dan ook niets te bespeuren. Maar hier,
in de Gran-kreek, is het er een, pompeus en in verhouding
tot de venijnigheid van de val bevoorraad. Hier heerst onge[31]
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twijfeld een bijzonder gevaarlijke watergeest, die het verdient vermurwd te worden.
Wanneer we hem vaarwel zeggen en hem de blanke rug
toekeren, gaat het met razende vaart terug naar ons kamp.
De kreek lijkt nu opeens veel minder woelig en gevaarlijk,
de korjaal ligt stabieler en we komen `thuis' in nog geen derde
van de tijd die het `opgaan' kostte.
Zondag Op onze kampeerplaats word ik aangesproken door
een creoolse handelaar ofhoutkapper die er toevallig is, en die
mij schijnt te kennen,—we zijn nog niet zo erg ver van huis.
`U bent gisteren de rivier komen opvaren ?' zegt hij. `Net
iets voor u om precies te doen als in het liedje staat.'
Ik kijk hem vragend aan, want ik begrijp niet wat hij bedoelt.
Lachend gaat hij voort: `Op zestien april!'
En nu schiet ik ook in een lach, want hij doelt op een van de
bekendste Surinaamse liedjes, waarvan de woorden in vertaling luiden:
—

`Op zestien april
is mijn boot geladen
en naar de Tapanahony
daar vaar ik naar toe.'
`Maar we hebben geen eb bij de Ansoe-bank gehad,' ga ik op
de woorden van het liedje door, `en we zullen de reis voorspoedig volbrengen.'
Het blijft echter een mal geval, en een tijdlang wil mij de
aardige melodie van het liedje niet meer uit het hoofd. Als ik
terug ben in Paramaribo, zullen er heel wat lachers zijn om
deze datum van onze reis. In de bloeitijd van de gouddelvers,
ruim een halve eeuw geleden, toen dit wijsje met zijn ge[32]
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moedelijke woorden moet zijn ontstaan, is er vast wel een
concrete aanleiding geweest voor deze dwaas-nauwkeurige
aanhef. En nu herhaalt zich de gebeurtenis, — die Duplizitát
der Fálle.
Onze radiozender, die voor het contact met Paramaribo
moet zorgen, is inmiddels geïnstalleerd. Dat gaat vlug, met
zo'n overvloed aan palen en staken in de buurt. Het zendertje
is best; des morgens vóór het weggaan uit Herminadorp
maakten wij vlot ons eerste contact en kwamen `keihard'
door, zoals de radioamateurs zeggen. Ook de antwoorden
waren duidelijk verstaanbaar en we kregen de juiste tijd, die
nu eenmaal belangrijk schijnt voor mensen die de beschaving
nog niet geheel achter zich gelaten hebben. Maar hier bij de
Gran-kreek mislukt onze toeleg, het contact blijft uiten... ook
een zorg! Morgenochtend kunnen we het nog eens proberen.
We zien er echter van af, ons in de vroege zondagochtend
om Paramaribo te bekommeren en zetten liever alles op alles
om zo bijtijds mogelijk te vertrekken. Al heel vroeg, voor
het licht is, worden we trouwens gewekt door een sonoor
gebonk in het vlakbij gelegen bosneger-kamp, waar de
vrouwen bezig zijn hun maripa-palmpitten met grote keien
kapot te maken om olie uit de kernen te koken. Dit is zowel
voor hun spijs- als voor hun toiletolie; zij smeren hun hele
lichaam en hun haren ermee in, zo dat deze laatste, wanneer
zij een duik nemen in de rivier, krukdroog en netjes in de
vorm blijven.
Het lukt ons werkelijk al om kwart over zeven onderweg
te zijn; de lucht is bewolkt, maar er is geen regen. Juist het
ideale weer om te reizen zonder dak boven ons hoofd,---een
opgeven van comfort waartoe wij helaas genoodzaakt zijn
omdat bij het overtrekken van de vallen die ons wachten,
niets of zo weinig mogelijk het zicht en het verkeer in de boot
in de weg mag staan.
(33)
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De vaart die onze hoofdboot, de 'Oppoliba', evenals de
andere boten ondanks de sterke tegenstroom nog weet te
maken, veroorzaakt een lekker briesje dat aangenaam stemt
en lust geeft een begin te maken met ons meegenomen ontbijt. Dit is belangrijk, want we eten maar twee keer per dag;
koffie of thee 's morgens, warm eten 's avonds na aankomst.
Daar tussenin is iedereen veel te veel bezig met zijn besognes;
alleen de arbeiders zien toch nog kans tussen de bedrijven
door hun 's ochtends vroeg toebereide keteltjes verder leeg
te maken.
Lang duurt echter de pret van dit vreedzaam voortgaan
niet. Zodra de robuuste Djoeka* op de voorplecht, de verantwoordelijke man voor onze boot, overeind komt en
zwijgend, met een kort handgebaar, aanwijzingen aan de
stuurman begint te geven, weten wij dat wij rotsen in de
rivier en stroomversnellingen naderen. Deze zijn door de
hoge waterstand niet zichtbaar, behalve aan een eigenaardig
kruiven van het watervlak. Maar hun ondergedompeld-zijn
maakt ze des te gevaarlijker, vooral voor zulke snel-varende
boten als de onze.
De golven klotsen hoger langs onze diepgeladen boorden
en de boot begint te zigzaggen om zijn weg tussen de verborgen klippen door te kunnen vinden. Het navigeren gebeurt intussen met meesterschap en haast zonder woorden.
Al stellen we ons elke keer als er een versnelling in aantocht
is verdekt op, het verwachte natte pak blijft gelukkig uit, en
zo naderen we ten slotte de eerste grote val die zich als een
onverzoenlijke barrière tussen de buitenwereld en de wildernis opstelt; zich aankondigend met laag geraas en een hoger,
op-en-afgaand geloei, en door de woedende branding die nu
onze boot omringt.
* De Aukaner bosnegers worden Djoeka's genoemd. De naam wordt
echter ook veelal voor bosnegers in het algemeen gebruikt.
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We zijn bij de Apoma-vallen, die met veel manoeuvres
tussen de klippen door `genomen' worden, tot we eindelijk
weer in de betrekkelijke rust van alleen-maar-stromend
water komen en er eindelijk weer wat voortgang zit in onze
boot.
Even kijken of de anderen ook veilig en wel de moeilijkheden te boven zijn gekomen, en dan... blijkt weldra dat wat
achter ons ligt, nog maar een pover begin geweest is. Een
lang, recht kanaal, een paar honderd meter breed, maar naar
schatting wel een paar kilometer lang, staat gelijk een even
luie als kwaadaardige trap in majestueuze gramschap van
kolkende, klotsende, toornende wateren vóór ons. Dit is de
aanloop van de Pedrosoengoe-vallen, en onze motor kan er
niet tegen op komen; we kruipen slechts voet na voet vooruit, en nu komen de koela-stokken en pagaaien, telkens afgewisseld, in actie om enige vaart bij te zetten.
Een lange spanning, die eerst doet vergeten dat het watergeroes nog toeneemt, tot het plotseling blijkt dat er om ons
heen een donderend lawaai is van inderdaad verticaal omlaag stortend water: de hoofdval, die steeds de `mama' van
zo'n vallenreeks genoemd wordt, en die we nu langs allerlei
zijkanaaltjes, tussen rotsige of dichtbegroeide eilandjes door,
kunnen vermijden in wijde omtrekkende bewegingen. Net
zoals een troepje dwergen een ontzaglijke, op de bodem gevelde, maar nog springlevende reus achter zijn rug om voorbij tracht te sluipen.
Het heeft anderhalf uur geduurd voordat wij weer stillere
wateren hebben bereikt, dank zij de regens die de rivier zo
sterk hebben laten zwellen. De namen van deze vallen zijn
onheilspellend genoeg: `Pieter zonk hier' (Pedrosoengoe),
`Neemt je rijkdommen af' (Poeloegoedoe),—'Mannengeschreeuw' (Mambari), zo heten ze vertaald. Naar oude voorvallen, en hoe terecht!
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In de volle middagzon komen wij bij deze laatste, de Mambari aan, voorgeleid door de Kafka-achtige verwarring van
ontelbare gangen en antichambres,— de eilanden en de sluipwegen tot aan de voet van Zijne Onvermurwbare Majesteit.
Want dat is hij.
Kewali, de bosneger die nu de leiding heeft— door niemand
hem betwist, afkomstig als hij is uit precies deze streek, waarvan hij dan ook elke steen, iedere boom kent—is van oordeel
dat de boten weliswaar niet ontladen behoeven te worden,
maar wel, dat ze zonder passagiers `gesleept' moeten worden
door een ondiep nevenkanaal. Een pad over het land is er niet,
wij `Bakra's' moeten maar door het gewirwar van struiken,
heesters en dode stammen op de grond, heen naar de plek,
ongeveer een kwartier ver, die Kewali heeft aangeduid.
Hier is inderdaad een rustige, lommerrijke meerplaats, en
na een half uur wordt ons de veilige aankomst van de eerste
boot boven de val gemeld. Dadelijk volgt de tweede. Aan een
lang touw slepen hem een twintigtal mannen voort; ze sta an
somtheidlnraz stoedwr,pingen op en af de boorden van het vaartuig, als echte waterduivels, om de boot zo in evenwicht te houden wanneer hij
dreigt te kantelen.
Het valt mee dat onze `Oppoliba' — op de meerplaats aangekomen—niet méér water heeft geschept. En dan volgen
de overige boten, sneller, nu alle arbeiders de speciale techniek van deze doorvaart te pakken hebben. Ook het nodige
bravourestukje ontbreekt niet. Onze kleinste boot verschijnt, met Kewali ditmaal aan het stuur, en zijn kameraad
Nelisi op de voorplecht. Zich laten slepen? Geen kwestie
van! Ze varen de korjaal letterlijk `tegen de klippen op' met
machtige stoten van hun koela-stokken en komen heelhuids,
in recordtijd aan op de plek waar ze wezen moeten. Zij zijn
nu eenmaal de virtuozen van dit podium; en al blijft elk
[36]
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applaus uit, onze bewondering is ze van harte gegund.
Reeds in de morgenuren, bij de eerste val, haalde Kewali
een ander bravourestukje uit dat eigenlijk nog frappanter
was. We zaten midden in de branding toen we een van onze
kleinere boten passeerden, waarvan de motor afgeslagen en
klaarblijkelijk onklaar geraakt was. Terwijl de vier opvarenden zich met de grootste moeite aan een stuk rots vasthielden,
te midden van het kokende en kolkende water, schoten wij
met onze boot op enige afstand voorbij om aan de overkant,
nog niet geheel uit de val (dat was het echt, ook in de andere
betekenis van het woord) ons aan een struik vast te houden en
te beraadslagen hoe wij de andere boot in zijn nood te hulp
konden komen.
Wacht, meneri's,' zei Kewali op de voorplecht staande, en
geen tel later plonsde hij gekleed en al in de voortstormende
vloed. Ik schrok omdat ik hem niet meer zag, maar Bob die
hem al van vroegere tochten kende, gaf een schaterlach, en
werkelijk, honderd meter verder dook Kewali's zwarte glundere kop alweer op. Met een serie krachtige slagen bereikte
hij nog zowat honderd meter verder een van de rotsen in de
branding, strompelde voort van steen tot steen, zwom weer,
liet zich meesleuren, stelde zich opnieuw te weer tegen het
watergeweld.
Maar Nelisi had intussen onze kleine aanhangboot al losgemaakt en liet zich in z n eentje, slechts met zijn lange koela
gewapend, pijlsnel naar Kewali drijven, die alweer boven op
een rots zat, halverwege reeds bij de gestrande boot. Samen
gingen zij er nu heen en brachten het vaartuig met zijn vier
opvarenden een kwartier later bij ons langszij, op de plaats
waar geen gevaar meer was en waar de motor al gauw gerepareerd kon worden.
Om weer tot de Mambari terug te keren—het gedruis
waaraan hij zijn mooie naam te danken heeft, maakt het
'
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moeilijk hem te vergeten-toen wij weer allen verzameld en
aan boord waren, bleef er nog sensatie genoeg te beleven
over. De Mambari is uitgestrekt, niet alleen in de breedte,
maar ook in de lengte. De rest heette echter `overkomelijk',
en het lukte ten slotte ook: door smalle bayou's, de takken en
struiken opzij drukkend, langs plaatsen waar men zo op het
oog af geen doorgang mogelijk geacht zou hebben, en door
een op de kaart niet langer traceerbare warwinkel van eilanden, passages nauwelijks breed genoeg om de boot door
te laten; over verzonken struikgewas en tussen omspoelde
heestertoppen waar nog de onrijpe gujave-vruchten aan
hingen.
Dan weer waren er kleine rotspartijen, een paar keien met
nog plantengroei er bovenop, een enkele palm, of wat in de
stroming meebuigend rijshout. Een woest, voorwereldlijk
landschap! En zo, van de ene bocht de andere door schietend,
uit een echt doolhof gekomen, zagen wij ten slotte het
Stoelmans-eiland, midden in de rivier, vlak en dicht bebost
en aardig groot, zo genoemd naar een militaire expeditiereiziger.
In de verte hadden wij eerst het Nassau-gebergte westwaarts gezien, dat zich in het midden over een grote lengte
vrij gelijkmatig verheft, en oostwaarts op Frans gebied het
Gakaba-gebergte; daarna kwamen al uitlopers van het Lelygebergte in zicht.
Het is werkelijk jammer dat al deze plaatsen nu officieel
naar de een of andere verder niet zo belangrijke Hollandse of
Duitse meneer gedoopt zijn, en soms met bepaald lelijke
namen-het Eilerts de Haan-gebergte bijvoorbeeld, of de
Voltzberg-en nu wordt een wilde, maar paradijselijke plek
`Stoelmaas-eiland' genoemd.* Blanke koloniale barbarij, die
zeker behoort te verdwijnen.
* P. Stoelman was luitenant-kolonel van een vrijkorps jagers', hoofd[38)
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Spottenderwijze maakten wij `Stoelgangs-eiland' van onze
nieuwe verblijfplaats en niet zonder reden na alle doorstane
gevaren... Het is te hopen dat er ooit een dag aanbreekt,
waarop al deze bergen en plaatsen herdoopt zullen worden
met tekenachtiger of welluidender namen, liefst met herstel
van de klankvolle aanduidingen die de inboorlingen eraan
gaven, zoals de riviernamen Maroni, Tapanahony*, Paloemeu, Inini, Litani. Dat zijn immers namen die zich laten
horen!
Een paar kilometers varen langs het Stoelmans-eiland, een
flauwe bocht om, en daar staat toch nog een ander, hoogst
onverwacht stuk beschaving ons op te wachten: de hoge,
metalen, aluminiumgeverfde onderbouw voor een watertoren. Het geval verheft zich op de hoge, rood-zandige
zakelijk samengesteld uit vrijgekochte slaven. In 1789 werden de in
opstand gekomen Boni-negers op het naar hein genoemde eiland door
het vrijkorps verslagen.
Ir. Co rnelis Lely, de bekende droogmaker van de Zuiderzee, was van
1902 tot 1905 Gouverneur van Suriname. J. G. J.W. Eilerts de Haan, een
luitenant-ter-zee, maakte in de jaren 1908 en 1910 wetenschappelijke
expedities in het binnenland van Suriname. Tijdens de laatste stierf hij
aan de Gran-rio.
Dr. F. Voltz was lid van een Duitse commissie die in 1853 naar Suriname kwam, met het doel een Duitse volksplanting te stichten. Twee
jaar later overleed hij echter en voortaan draagt een heuveltop nabij de
Coppename-rivier officieel zijn naam. Wie kent, behalve Lely, nog
één van hen?
* De officiële naam van deze rivier is Tapanahony, maar deze naam
hoorde ik nooit gebruiken door enige bewoner van het stroomgebied.
Altijd was het Tapamahoni of Tapanani bij de Indianen en bosnegers.
De steedse oren der kaartenmakers hebben slecht geluisterd, en ze
hadden beter kunnen weten, want Tapa-mahoni is een logische naam
voor een der twee vertakkingen van de Marowijne, die (als bij de
Fransen) eigenlijk Maroni of Ma(h)oni heet,—de oorspronkelijke Caraïbische, nog heden ten dage door de autochtone bevolking gebruikte benaming.
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oeverkant, en daarachter zijn een drietal houten barakken opgetrokken, met loof afgedekt.
Een korte, gezette man, in keurig brandschoon kaki,
klautert het pad omlaag naar de landingsplaats om ons te
verwelkomen. Het is de creoolse onderwijzer en zendeling
R. die hier bezig is een hospitaal te bouwen,—iets wat eerst
recht een medische vestiging in het bosland moet worden.
Want het hospitaal van Kabel, waarvoor zoveel sentimentele
reclame gemaakt is, ligt tenslotte nog vlak bij de bewoonde
wereld—een korte dagreis zonder moeilijkheden van Paramaribo af—een kippe-eindje ver. Maar de zendingsdokter
die hier moet komen zitten, zal werkelijk heel erg ver van
elke basis verwijderd zijn. Het is daarom goed dat de mode rn
-stehulpmidnvatechkgbruiwodnme
plaats bewoonbaar te maken.
Een comfortabele stenen dokterswoning staat al half klaar.
Het keurige polikliniek-huisje, dicht bij een brede landingsplaats met gemakkelijke cementen trappen naar het water, is
ook zowat gereed. Een krachtstation met twee grote generators, reeds in bedrijf, geeft ons 's avonds behoorlijk elektrisch
licht.
In een paar houten keten is allerlei werkvolk ondergebracht, dat ter plaatse cementsteen met de hand vormt uit
kiezel en zand dat de Lawa*, die hier begint, oplevert. Het
hout wordt door bosnegers uit het oerwoud gehaald en verzaagd in hun eigen nederzetting waarvan, enkele tientallen
meters lager, de daken en wat lichte rookpluimen te zien zijn.
Deze bosnegers blijken—invloed van de Evangelische
Broedergemeente, die het hospitaal bouwt—erg 'nakednessconscious' en onderdanig. Maar meester R. vertelt dat het
* Na de splitsing met de Tapamahoni heet de Marowijne in zijn bovenloop `Lawa', een misspel ling van wat in het verleden `El agua', het
(grote) water, moet hebben geluid. Bij de Fransen: l'Awa.
[40l
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met de kerstening, die al tientallen jaren geleden beproefd
werd, toch nog niet zo erg vlot. De boslandbewoner van het
Marowijne-gebied is in dit opzicht resistenter dan zijn broeders uit het centrale gedeelte van het land.
De brave evangelist, oorspronkelijk timmerman van beroep, die de moed niet opgeeft en hier energiek het werk
leidt, brengt de christelijke naastenliefde die hij predikt, ook
tegenover ons meteen al in praktijk door ons zijn woningeen der houten gebouwtjes—aan te bieden, en ook door een
deel van de arbeiders die met ons meekwamen onderdak te
verschaffen. De rest vindt een goed heenkomen nabij de
politiepost die enige honderden meters verder ligt, eveneens
op een mooie plek aan de rivier, vanwaar uit het hospitaal
bereikt wordt langs het grote opengekapte veld, waar reeds
veel aanplant begonnen is en waar ook een vliegveldje wordt
aangelegd.
Al spoedig zal men per vliegtuig hierheen kunnen komen,
en dan is ook deze wildernis vlak bij de hoofdstad Paramaribo
getrokken. Vijfjaren geleden vloog ik zelf boven dit gehele
stroomgebied, om het Lely-gebergte heen—mijn vroegere
buurman Gerben Sondermann en prins Bernhard waren de
piloten— en was voor mijn begrip dit alles wat zich nu zo uitgestrekt en gedetailleerd voordoet, niets anders dan één pittoreske macrocosmos.
Intussen zijn het de details die het leven uitmaken: de
dorpjes aan de zuidpunt van de eilandjes (Bob heeft hiervoor
een plausibele verklaring: dáár is—door de stroomrichting
van het water—altijd een hogere, resistente oever), de palmbossen die hier veelvuldig voorkomen, de rode plekken van
kale aarde die steeds een landingsplaats aankondigen, en de
ladangachtige kostgronden tegen de heuvelflanken, soms
heel steil oplopend, zodat snelle erosie hier verre van denkbeeldig is.
[41]
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We brengen een aangename nacht bij de bouwende zendeling door en trachten voldoende kracht te verzamelen voor
het zwaarste gedeelte van de tocht, dat ons de komende
dagen in letterlijke zin `voor de boeg' ligt.

Maandag—Veel hebben we er niet van gemerkt dat het gisteren zondag was, behalve dat er op het Stoelmans-eiland niet
gewerkt werd en er een aandoenlijk-vreedzame stemming
heerste. Nu, in de vroege maandagmorgen, wordt ergens op
een stuk ijzer geslagen dat het luid weerschalt, en treden de
bouwlieden—werklui uit de stad en bosnegers—aan, om met
de hospitaalbouw verder te gaan. Intussen krijgen wij onze
radioverbinding met Paramaribo, en kunnen wij berichten
hoe ver wij gevorderd en tot waar onze plannen voor vandaag zijn. Om half acht zitten we dan alweer ingescheept, na
meester R. alle zegen over zijn gelovig werk te hebben toegewenst.
We moeten een klein stukje terug, tot op de plaats waar
de Marowijne zich splitst in de Lawa, waar wij vandaan
komen, en de Tapamahoni, waar wij heen moeten. Maar we
hoeven gelukkig niet meer in de nabijheid van de Mambarivallen met hun krijsende gevaren te komen. Voor vandaag
krijgen we er nog genoeg,—veel meer dan ons lief is.
Eerst zijn het de Gwetapoe-vallen, die ondanks hun onheilspellende naam `Stop, ga weg!' nogal meevallen. Wel zijn
ze woest genoeg en vergen ze een uiterste aan stuurmanskunst, maar de vaargeulen die we voor het kiezen hebben,
zijn tenminste zo diep dat wij nergens vastlopen, —wat het
enige werkelijk gevaarlijke is, omdat dan de boot meteen
dwars komt te liggen, kantelt of volloopt, en op zijn minst de
lading onherroepelijk verloren gaat. De grote kunst bestaat
juist daarin, de versnelling dwars te nemen, zo, dat de stroom
het achterdeel van de boot in de goede richting zwiept, ter[42]
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wijl de twee mannen op de voorplecht met hun koela-stok de
kop al op de juiste plaats gedreven hebben.
Het is alles werk op het kantje af; kwestie van een fractie
van een seconde. Maar het teamwerk is voorbeeldig. Er
wordt geen woord te veel of te weinig gezegd; kapitein en
stuurman zijn volkomen op elkaar ingespeeld, en de beide
andere, pagaaiende leden van de bemanning niet minder.
Elke beweging, elke handeling wordt door een voor ondeskundigen als wij onnaspeurlijke vanzelfsprekendheid gedicteerd.
Na een paar prachtige vergezichten op nabije en verre
heuvels (ook de kammen van het Lely-gebergte—langgerekt
en egaal—zijn nog net even te zien) krijgen we een volgende
reeks stroomversnellingen. Om te beginnen de Gwé-val, die
een climax vormt van werveling en woestheid, dan de
`Tapoes', een serie `soela's' zoals de versnellingen tussen de
klippen hier heten. We maken de gekste ommetjes, omdat de
meeste van die klippen nu onzichtbaar zijn. Maar onze loods
Kewali is feilloos, en waar nodig sondeert hij met zijn lange
koela-stok diepten die van enkele decimeters tot een paar
meter variëren. Een enkele maal moet ook de motor uit het
water gelicht, voor alle veiligheid, en gaan we een aantal
minuten op mankracht voort, —nauwelijks langzamer dan
wanneer onze 25 PK is ingeschakeld.
Waar `soela's' zijn, vind je ook kleine `tabbitji's'—kale of
laagbegroeide eilanden—en het is een verademing als wij aan
het eind van zo'n reeks, langs de nog altijd imposant-brede
Tapamahoni, een wrakkig winkeltje ontdekken met de onvermijdelijke Chinees ervoor, die onze vloot-in-aantocht al
staat op te wachten. We hebben post voor hem, vinden zijn
eenzame winkel proper en welvoorzien, met daarin zelfs een
kantoortje en een boekhouding op vergeelde bladen met
Chinese karakters.
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De gram-balans die er zo opvallend in zijn glazen kastje
staat, leert ons dat hij in goud handelt. Want er zitten nog
altijd los-werkende goudzoekers, de klassieke `pocknockers',
in deze streek.
De zoon van het Hemelse Rijk heeft zich een Javaanse
vrouw aangemeten en daarmee een nakomelingetje geproduceerd dat er niettemin volkomen Chinees uitziet. Het
wordt door een paar naakte zwarte bosnegermeisjes rondgezeuld, — een idylle nogal schril afstekend bij de woonkamer,
die met enkele portretten van Chinese generaals en een serie
gekleurde prenten van Chinese pin-up-girls versierd is. Over
cultuur-bewustzijn en cultuur-handhaving gesproken!
Overigens is de Chinees beste maatjes met Kewali, die in de
gauwigheid een paar flesjes Hollands bier inslaat om de maat
van het internationalisme vol te maken. Hier in de verre
binnenlanden kom je het duidelijker tegen dan in de `beschaafde' chauvinistische wereld.
Wij van onze kant gebruiken de gelegenheid om van alles
en nog wat te filmen, en als alle schaapjes weer bij elkaar zijn,
maken wij ons op om de Krioro-soela te passeren, komen
langs een paar aanvallig gelegen Djoeka-dorpen in een landschap dat met het clair-obscur van deze dag soms sterk herinnert aan de lagere gedeelten van het Garda-meer, in de
buurt van Sirmione, alleen zonder de bergen die men daar op
de achtergrond ziet. Maar er heerst eenzelfde bucolische rust,
een overdaad van groen, van nauwelijks rimpelend water en
zich daarin spiegelend geboomte alom.
Wanneer wij echter, drie uur varen van het Stoelmanseiland verwijderd, bij een rivierbocht de lange grijze daken—
van gegalvaniseerd ijzer, symbool van verwesterlijking!—
zien, die het Internaat van de nog jonge vestiging Karmel bedekken, dan is de idylle weer grondig verstoord. Dit is de
plaats waar meester R. eigenlijk gevestigd is en waar de
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Evangelische Broedergemeente een inrichting heeft gebouwd voor de opvoeding van een honderdtal jongens en
meisjes uit het bosland. Er zijn er intussen, volgens de inlichtingen, in werkelijkheid maar zevenenveertig, en van de
resultaten valt nog niet veel te zeggen. Men is `pas' zes jaar
bezig.
Toch schijnt hier aan onderwijs meer behoefte te bestaan
dan aan directe medische verzorging. Bij de grote afstanden
kan deze immers slechts incidenteel zijn, terwijl door zo'n
opvoedingscentrum gezondere levenswijzen en hygiënischer
omstandigheden kunnen worden aangekweekt. De resultaten dáárvan zullen, al zijn ze minder spectaculair, van
blijvende waarde zijn en ook de economische vooruitgang
van de boslandbewoners in de hand werken. Of ze bij dit alles
gelukkiger mensen zullen worden, is een geheel andere
vraag,—een vraag die bijna alle 'do-gooders' vergeten zich te
stellen.
In ieder geval is onder de gegeven omstandigheden zo'n
internaat, mits goed opgevat, de meest aangewezen oplossing. Zaak zal zijn de opgeleiden niet te vervreemden van
hun natuurlijke milieu, maar ze juist te oefenen in het doorgeven van het aangeleerde aan hun eigen mensen. Of die
beter aangepaste generatie nu uit heidenen (op hun manier
religieus) of christenen zal bestaan, is vanuit sociologisch
standpunt minder belangrijk. Het blijft een blaam voor de
Surinaamse overheidsinstanties dat ze in dezen alles maar aan
de zending—en elders aan de missie—overlaten, en zelf geen
enkel initiatief weten op te brengen. Het is een bij uitstek
`liefdeloze' regering, hier in Suriname én in Nederland.
Dinsdag—Karmel is alweer vergeten wanneer we, na een aanmerkelijke ve rn auwing van de rivier gepasseerd te zijn,
voorafgegaan door de Granmandoro-soela, de moeilijkste
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van alle hindernissen onderweg — de Gran Holo-vallennaderen.
Hier is het een laag, overzichtelijk eilandjesgebied, een
archipel in het klein, waar allerlei dorpjes aan de oever liggen
die men alleen over de stroomversnellingen heen bereikt,
watertrap na watertrap. Want nu wordt duidelijk zichtbaar
hoe wij met ons kriskras tussen de eilandjes door kruisen,
terrasgewijze de brede, bruisende watertreden beklimmen.
Terugkijkend valt goed te zien hoeveel lager het achter
ons liggende stuk van de rivier voortschuimt naar nog
dieper gelegen oppervlakten. Het gedruis groeit aan tot het
doffe brullen in de verte, dat de echte val-van-kaliber aankondigt.
En als wij in het zicht van de drievoudige, waaiervormig
vóór ons staande stortmuur van wild-geworden water bij
een eiland aanleggen, om na te gaan wat ons te doen staat,
krijgen wij al gauw van Kewali het consigne dat niet verder
bediscussieerd wordt: de vijf grote boten geheel ontladen,
alle vracht over land dragen tot boven de val, terwijl de
boten zelf door een ondiep zijkanaal zullen worden opgesleept. Alleen onze twee kleine korjalen zullen ook geladen
wel door de zijgeul heen komen, stelt hij vast.
Vier uur duurt deze onderneming. Er wordt met man en
macht aan gewerkt. Djoeka-vrouwen en kinderen komen
zich—de hemel mag weten waar vandaan—aanmelden om
vrachten te dragen tegen vergoeding van wat tabak: bladen
die ze kauwen en waaraan blijkbaar grote behoefte bestaat,
want ze vragen niets anders. Al gauw vormt zich een karavaantje, en wat kleine kinderen reeds op het hoofd weten te
balanceren is verwonderlijk. De weg duurt twintig minuten,
—het is een smal, voortdurend stijgend en dalend bospad.
Iedereen werkt zich in het zweet.
Tussen de bedrijven door vinden we toch nog twee van de
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mannen bereid om ons tot vlak voor de `mama' van de val te
vervoeren, naar een plek vanwaar Bob en ik tot heel dicht
erbij kunnen klauteren.
Op het steenachtige en toch dichtbegroeide eiland moeten
we eerst door twee beken waden, en dan de brousse in. ik kan
mijn reisgenoot—ervaren in het oerwoud als hij is met zijn
vertrouwde gids—nauwelijks bijhouden en speel het niet
klaar om net als hij op mijn blote voeten verder te gaan. Er
zijn te veel dorens en scherpe steenkanten.
Hierdoor raak ik een stuk achter en kom slechts moeizaam,
min of meer op de gis verder. Maar daar is weer het water,
brullend en loeiend, links, rechts van mij, vóór en achter.
Geschramd en gestoken bereik ik de keienkant, — enorme
zwartverweerde, gladgeslepen steenbrokken die nu liggen te
blakeren in de zon, en waarop ik voortdurend uitglij. In de
verte zie ik Bob als een gazelle voortsnellen, watervalwaarts.
Ik ben dus opnieuw genoodzaakt blootsvoets te gaan,—
ditmaal om niet uit te glijden. De stenen zijn echter brandend
heet en ik moet telkens mijn voeten met een stap zijwaarts in
het water afkoelen. Op enkele rotsblokken vind ik nog een
nat voetspoor van mijn voorganger die ik nu geheel uit het
oog verloren heb, maar weldra zijn ook die wegwijzers opgedroogd voordat ik ze heb achterhaald. De `mania' zelf kan
ik niet mislopen,—die blijft mij luidkeels toeschreeuwen neet
haar brullende basstem, — of is het met haar angstwekkende
vulva dentata ?
De val ligt er in al haar donderende, iriserende pracht, ongenaakbaar en meedogenloos woest. Ik moet echter de terugweg zien te vinden, want zonder gids waag ik mij niet verder
in deze voorwereldlijke wildernis. Wat een erbarmelijke
stedeling ben ik geworden! Een vreemdeling in het oude
stamland van mijn voorvaderen. Helaas. Maar het is te laat
om hierover te kermen, en ik kan beter teruggaan. De Gran
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Holo gun ik ternauwernood nog een laatste blik van bewondering achterom, en begin dan—zonder kapmes of wat
ook bij mij —de terugtocht door de dichtbegroeide jungle.
Het is verre van eenvoudig, want ik ken slechts de algemene
richting en heb alleen de notie dat twee beken, die ik doorwaad heb, weer teruggevonden moeten worden.
Juist wanneer ik geloof vlak bij de eerste te zijn, hoor ik de
bosroep van Bob—gelukkig uit de goede richting — en dan is
het leed eindelijk alweer geleden, al ben ik dan ook aardig
gehavend door struiken en stenen. Het is intussen mijn eer te
na hier iets van te laten merken, zeker niet tegenover een
Europeaan die—verdraaid nog toe!—op mijn eigen gebied
mijn meerdere geworden is. Voor de bosnegers behoef ik mij
niet te schamen.
Het overladen is nog steeds niet afgelopen, de vijftien Indianen vooral, die wij bij het personeel hebben en die zich tot
dusver nogal afzijdig gehouden hebben, lijken oververmoeid, hetgeen me weer troost. Dit natte sleepwerk is
typisch des bosnegers; de Indianen lopen liever met een
boogje om de vallen heen, dan ze over te varen. Het zijn
land-mensen, geen stroom- en water-mensen. Laat ik mij dus
op mijn atavisme beroepen.
Tegen vier uur zijn we eindelijk zover dat we het tweede,
bevaarbare gedeelte van de Gran Holo kunnen nemen. Dit
gaat een half uur goed, totdat wij in een kreekachtig, maar
erg rotsig en onstuimig gedeelte aankomen, waar we — voor
het eerst tijdens onze vaart—voortdurend op de in de rivier
verstrooide rotsen vastzitten, ons moeizaam loswerken, om
een paar seconden later weer onwrikbaar ingeklemd te zijn,
zodat er niets anders overblijft dan dat iedereen te water gaat
om te helpen de ene boot na de andere verder te duwen en te
slepen over een afstand van zowat tweehonderd meter.
De krachten zijn al bijna op, wanneer juist op dat moment
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een onweersbui met slagregen-in-drie-bedrijven losbreekt.
Het bezorgt ons een soort van frenesie, alsof wij hebben te
vechten voor ons leven, tegen alle elementen tegelijk. En
achteraf bezien was dit misschien ook zo.
Bob in zijn shorts werkt als een albino tussen de andere
waterratten. Halfnaakt sta ik zelf een uur in de stortregen—
een merkwaardige sensatie—terwijl alles om en bij en in mij
doorweekt raakt. Water boven, water onder, water rondom.
Het slaat en klotst en prikt en verblindt, en er is geen ontkomen aan.
Ik adem nog te midden van dit alles, maar dat is eigenlijk
mijn enige levensfunctie, en pas langzaam kom ik—hulpeloos
geslagen door deze oervormen van het water waaruit we
voor negentig procent bestaan—tot het besef dat ik mij in de
eerste vrijgesleepte boot nog nuttig kan maken door enkele
dingen voor al te veel nattigheid te vrijwaren en dapper te
gaan hozen uit het vaartuig dat bedenkelijk diep is komen te
liggen door al die regen.
Er is haast geen onderscheid meer tussen uit en in de boot
zijn, en het blijft maar stortregenen, ook wanneer eindelijk
de laatste korjaal door de geul is gesleept en wij weer bibberend, verkleumd, in waterplassen verzittend, onze barre weg
vervolgen.
Niets is meer te vinden, geen regenjas, geen droog draadje.
Alleen Bob tovert nog een plastic parka te voorschijn, waarbinnen hij kruipt zoals een Westafrikaan in zijn grasjurk. En
ik begin maar in stilte met mezelf weddenschappen af te
sluiten op de duurzaamheid van mijn constitutie. Was ik nog
maar een jongeling! Voorlopig heb ik een stevige hoofdpijn,
en de opgelopen schrammen en steken zijn pijnlijk van alle
water, modder, smurrie en zand die erop terechtgekomen
zijn.
Het weer klaart ook niet meer op; een lange schemering,
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de typische, troosteloze vroege schemer van regenavonden
in de tropen, is begonnen. En om ons heen glijdt het druipende, frazelende bos traag voorbij. Het is twijfelachtig of we
het bosneger-dorp Drietabbetje, waar we tenminste geen
kamp behoeven te bouwen, nog zullen halen. In het andere
geval, waar vinden onze afgebeulde mensen (ze waren al
vóór zonsopgang in touw) nog de kracht om voor een onderkomen te zorgen? En nog altijd is het geen kleinigheid om
door de warwinkel van eilanden, soda's en klippen Drietabbetje nog te bereiken, —in het donker!
Wat we zullen doen blijft aan Kewali overgelaten, en deze
investituur—plechtig door Bob uitgesproken—verricht een
wonder dat anders niet gemakkelijk gewrocht wordt. `We
varen door', zegt onze man op de voorplecht, en bij het
laatste beetje daglicht schieten we de Gran-soela in.
Een vervaarlijke is het! Daar zit al een van onze boten vast
op de rots; Indianen naast bosnegers staan tot hun middel in
het water om hem tegen te houden. Zijn motor is onklaar.
En juist wanneer wij er zelf vlak naast zijn en de bemanning,
waarvan we de gezichten niet meer goed kunnen zien, moed
toeschreeuwen, gebeurt ons hetzelfde.
Kewali, staande op zijn uitkijkpost, is nog slechts een silhouet tegen de nachtlucht; maar een silhouet dat als het ware
een schema van actie is. Eerst moet onze boot stabiel gehouden en in de goede richting gebracht worden; dan uit de
branding voortgeduwd naar een veilige plaats tussen de rotsen, zodat er even gelegenheid is de motor van een nieuwe
veiligheidspen te voorzien en weer op gang te brengen. Het
blijven angstige ogenblikken, vooral nu het helemaal donker
is geworden en alleen een paar elektrische zaklantarens een
smalle streep van licht geven, die zich zoekend voortbeweegt over de venijnig opblinkende golven.
Maar daar ronkt de motor alweer en overstemt het water-
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rumoer. Achter ons is er nu ook een vlaag van motorgeraas,
en we zijn eensklaps in een stiller gebied, ergens bij de oever
waar Kewali een tak heeft vastgegrepen. Hier kunnen wij
een paar minuten op adem komen en verzamelen. Eén boot
wordt vermist. Is hij werkelijk door een andere zijarm gegaan, zoals Kewali veronderstelt ? We moeten het maar
hopen, want helpen kunnen wij toch niet meer. Het heeft
maar een haar gescheeld of wij, evenals de andere boot,
waren omgeslagen. En dat in het donker. Het zou een catastrofe geweest zijn: onze onklaar geraakte lotgenoot was
juist de proviandboot.
`Schiet nu het geweer maar af,' zegt Kewali, `we zijn al
dicht bij Drietabbetje.'
Een van de dingen die ik juist met moeite droog had
trachten te houden, was het geladen geweer, en het lossen
van waarschuwingsschoten was een onderdeel van het protocol waarmee het opperhoofd van deze streek, granman
Velanti van Drietabbetje—een ware burcht van bosnegerautocratie—zichzelf omgeven heeft. Al was hij zelf, zoals wij
wisten, momenteel in de stad, zijn vervanger, granman Babé,
zou zijn eerbiedwaardige persoon zeker niet met minder eer
behandeld willen zien. En nu wij na donker zouden aankomen—een grove inbreuk op de goede zeden van het bosland— moesten we ons wel deugdelijk aanmelden.
Wonder boven wonder gingen de schoten af, terwijl wij
verder kleinere hindernissen en versnelling na versnelling
namen, ten slotte een nauwe kreek onder lage takken—vol
wespen waarschijnlijk—binnenzwenkten, en onze zaklantarens een landingsplaats verlichtten waar enkele bosnegers
ons stonden op te wachten. Onder hen was de `spreker' van
granman Babé, die begon met ons te overladen met verwijten: dat het al zo laat was, en dat de vallen zo gevaarlijk
waren, en of we dat niet wisten, en dat als ons iets overkwam,
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zij, de granman en zijn mensen op Drietabbetje, maar met de
brokken en de moeilijkheden zouden zitten.
Kortom, de ontvangst was niet bepaald vriendelijk. We
werden echter meteen gebracht naar het logeerhuis, waar de
oude Babé— onderhoofd en onderpriester tevens—ons in
gezelschap van zijn `fiscaal' en nog andere hoogwaardigheidsbekleders opwachtte. En de verwijten werden nog eens
in den brede herhaald, maar nu tegen Kewali, die een regelrechte schrobbering kreeg nadat hij verslag van onze tocht,
met gedetailleerde bijzonderheden over de reden van ons
late uitblijven, had moeten uitbrengen.
`Omdat het zo laat is, daarom heb ik jullie saluutschoten
niet beantwoord,' lichtte de granman toe. `Heb je alles wat
je nodig hebt bij je? Dan wel te rusten. Morgen praten we
verder.'
Hij ging heen met zijn gevolg, maar liet ons niet alleen.
Het halve dorp was uitgelopen om ons te zien binnenkomen
en om ons in de vrij open plankenhut de schrobbering van
het opperhoofd 'himself' in ontvangst te horen nemen. Nu
stonden ze daar, vooral vrouwen en kinderen, ons nieuwsgierig aan te gapen en voortdurend het logeerhuis in en uit te
drentelen, terwijl wij op de aankomst van onze bagage
wachtten en niets liever wilden dan iets droogs aantrekken.
Aan het blootsvoets gaan was ik nu overigens al aardig gewend, en vastbesloten desnoods alle zandvlooien van Drietabbetje te trotseren.
Pas toen onze bedden waren opgezet, die door de menigte
met de oude Portugese naam van `cama' werden begroet,
vonden wij tussen het opgehangen muskietengaas de nodige
privacy om droge kleren aan te trekken; gebaad hadden wij
deze stormachtige dag al meer dan voldoende. Verder geen
betere medicijn dan whisky en een stevige warme soep, en
nog eens koffie met whisky na.
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Ook nu was de onbetaalbare Kewali de man die voor al het
nodige zorgde. Wanneer een Djoeka efficiënt is, dan is hij dat
beter dan wie ter wereld. Edy, onze monteur, was dat niet
minder; dank zij hem hebben wij Drietabbetje toch nog deze
nacht bereikt.
Bij alles bleven de Indianen de meest onopvallende reisgenoten, — op hun post, maar verder min of meer onmerkbaar.
We zagen ze deze avond op Drietabbetje niet meer terug. Ze
zijn niet schuw, maar nu eenmaal weinig op bosnegers gesteld.
In het dorp heerste heel wat nachtleven, — wat dat betreft
kwamen Babe's verwijten erg te onpas. Drietabbetje is het
Parijs van de Tapamahoni, en de vrouwen daar hebben de
reputatie van heel toeschietelijk te zijn, misschien even onverdiend als de Parisiennes. Eenkennig waren ze in geen geval, maar indien daar ook al `beauty's' gevestigd waren, dan
bleven ze nu toch onzichtbaar, althans voor ons bleekgezichten uit de stad. Onze arbeiders echter hadden, ondanks
de doorstane vermoeienissen, een goede tijd; er werd weliswaar geen echt dansfeest georganiseerd—al is hiervoor
Drietabbetje de klassieke plaats—maar tot laat bleven trommels en grammofoonmuziek klinken, alleen overstemd door
het gepraat en gelach van mannen en vrouwen. Hetgeen ons
niet belette om na een hartig maal al gauw onder zeil te gaan,
zonder dat er nog één geluid in staat was tot ons door te
dringen.
Woensdag—Drietabbetje is als residentie van de opperste aller
Djoe-k(r)a's—leden van de `Djoe' of zopilote-stam (dit moet
de etymologie van de naam zijn)—een heel groot en proper
dorp. Het logeerhuis is een goed staaltje van functionele en
rationele bouw. Een grote vlaggestok staat ervoor geplant,
en vlak daarbij de godenpaal waaraan allerlei lappen hangen,
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vooral wit, en waaronder een mooie, uitheemse offerkruik
staat. Vlakbij zijn er meer van zulke sacrale plaatsen, en ook
enkele bomen zijn omheind ten einde hun heiligheid goed te
doen uitkomen. Velanti en Babé zijn trouwens ook offerpriesters en ontlenen wellicht uitsluitend aan hun religieuze
macht hun politieke zeggenschap, die heel groot is.
Nog voordat er gelegenheid is een weinig in het dorp rond
te kijken, waar de hutten en huisjes kriskras door elkaar staan
en in de ogen van zulke oppervlakkige beschouwers als wij
in ieder geval planloos zijn neergezet, staat Babé met gevolg
de bezoekers al op te wachten, ons weer de inopportune aankomst verwijtend door middel van zijn `spreker', een jonge,
pienter en frank uit zijn ogen kijkende boom van een vent.
Granman Babé verwacht van ons een `kroetoe'-een formeel palaver of zitting- en ziedaar, verwijt hij ons verder, wij
maken nu al aanstalten om te vertrekken ofschoon we gisteravond reeds zo onbehoorlijk laat zijn aangekomen. En Zijne
Excellentie weet nog niet eens waar we naar toe gaan en wat
we precies wensen uit te voeren. Hoe wagen wij het om ons
zo onheus te gedragen! Kalm, maar heel nadrukkelijk geeft
de `spreker' zijn opinie namens de granman te kennen, die
op een kleine afstand staat toe te kijken.
Bob is de vindingrijkheid zelve bij de omgang met Djoeka's, dank zij zijn lange ervaringen in West-Afrika. `We
weten niet eens,' zegt hij op zijn beurt tegen de `spreker', `of
de granman al wakker is en of hij goed geslapen heeft. Ik zie
hem wel hier staan, maar dat is alleen een particuliere aardigheid van hem. Officiële zaken worden op kantoor besproken,
en zodra de granman op zijn kantoor zit, zullen we ons laten
aandienen.'
Het Hollandse woord `kantoro' wekt wonderen; alle omstaanders knikken goedkeurend en zeggen `Na s'á eti' Zo is het maar net'.
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Uit het veld geslagen geeft Babé dit via zijn taalman toe en
blijft dan nieuwsgierig toezien hoe wij met onze radio-installatie bezig zijn contact met Paramaribo te maken. Als ik hem
uitleg dat we met de overheden in de stad kunnen spreken en
boodschappen doorgeven, vraagt hij ons om een bericht aan
zijn baas, Velanti, over te brengen dat alles goed gaat in
Drietabbetje. Wat wij prompt doorgeven, te zamen met ons
eigen nieuws.
Babé is nu wel erg geïmponeerd; na ons ontbijt laat hij
weten dat wij niet naar hem toe behoeven te gaan, maar dat
hij naar ons kantoor zal komen in het logeergebouw. Stoelen
en kleine tafel worden neergezet en een formele `kroetoe'
begint,—alles in hoogst gezapig tempo. Staande hoort de
`spreker' aan wat Bob te zeggen heeft en vraagt dan aan
Babé: `Heeft u het gehoord ?' En dan neemt hij weer de
woorden van de granman in ontvangst, met iedere keer een
`Na so a de' of `Na eti so', ten teken dat hij het begrepen
heeft, en vraagt dan weer in dezelfde taal aan Bob: `Heeft u
het gehoord ?' Hij weet dat zowel Bob als ik het Djoekatongo
verstaan en zelfs kunnen spreken. Een tolk is niet nodig, maar
de waardigheid van de granman verbiedt hem officieel rechtstreeks tegen `onderdanen' het woord te richten.
Er is wat vriendelijker commentaar van de bijzitters,
en aan het slot een uitwisseling van beleefdheden, met het
nederige verzoek onzerzijds een klein geschenk te willen
aanvaarden— rum en tabaksbladeren—waarna wij opbreken,
tot aan de landingsplaats begeleid door de granman en zijn
stoet.
Wij wuiven elkaar allerhartelijkst vaarwel en verdwijnen
langs de andere kleine landingsplaatsen van het dorp, langs
Kisai en nog wat kleinere vestigingen, alle vriendelijk bij de
oever, op de zuidpunt van het een of andere eilandje gelegen.
Wij komen dan al ruimschoots vóór de middag in de buurt
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van Affisiti, nabij de Tosso-kreek waar wij de rest van de dag
zullen blijven, omdat daar het grootste gedeelte van onze
expeditie wordt achtergelaten voor werkzaamheden die een
paar maanden in beslag zullen nemen: over de waterscheiding tussen Tosso-kreek en Sara-kreek de verbindingslijn maken van het Marowijne-gebied naar het stroomgebied
van de Suriname-rivier. Tot aan de oorsprong van de Sarakreek is de `lijn' reeds gereed; nu moet ze van de andere kant
uit, in de wildernis worden opengekapt.
De plaats waar we onze rust nemen is een hydrologische
meetpost. Een aardig huisje biedt ons onderdak—het laatste
`comfort', kondigt Bob aan—en er wordt een groot kamp
gebouwd voor de dertig achterblijvers. Al in de namiddag is
het kamp gereed. Hout genoeg in de buurt, en totdat er genoeg `tassie'* is voor een permanente dakbedekking, doen de
grote 'tarpaulins' — waterdichte dekzeilen — voortreffelijk
dienst. Een mooie houten landingsbrug voor korjalen geeft
gelegenheid tot proper baden in de rivier, en daar — met een
uitzicht onder duizenden over de wijde oksel van de Tapamahoni j e te zitten scheren in de open lucht, is een genot dat
zelfs niet de meest luxueuze badkamer in een wereldstad kan
verschaffen. Prinsheerlijk zit ik er dit dagboek bij te werken
aan ons veldtafeltje, en mij verder gereed te maken voor de
zwaarste etappe, — die in het half-onbekende.
Want we hebben slechts tot hier betrouwbare kaarten bij
ons. Van de rest bestaan er alleen schetskaarten van het
stroomgebied, zo weinig bruikbaar dat ze niet eens werden
meegenomen. We kunnen beter op mondelinge informaties
afgaan, en de dingen maar nemen zoals ze vallen.
Grote poemavellen en mooi bosneger-snijwerk versieren
de wanden van onze behuizing; er ligt ook ergens een kleine
verzameling stenen bijlen en neolithische silex op een plank.
* Loof van een kleine, lage palmsoort (Geonona).
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Tamme powiesen en papegaaien lopen overal rond, en wanneer eenmaal hier een weg komt, die voor een oost-westverbinding zo niet te land dan misschien gedeeltelijk te water
zorgt, dan zal deze plaats hier een uitgelezen plek zijn voor
een dorp. Daar is alle kans op, want hier zou een dam de
Tapamahoni moeten afsluiten... Maar dat is een andere geschiedenis, van later zorg.

Woensdag —Hier op deze afgelegen meetpost aan de Tossokreek — de kiemcel van een dorp dat nog geboren moet worden, verbeeldt Bob zich—heb ik weer tijd en rust om mijn
gedachten te verzamelen en zonder te veel afgeleid te worden, over een paar dingen te kunnen nadenken. Dat is wel
nodig, want het begint in mijn binnenste een warwinkel van
halfverwerkte indrukken en sensaties te worden,—iets wat
deze morgen bij mij een uitgesproken onrust teweegbrengt.
Het is tijd voor een kleine interne schoonmaak; de uitwendige heeft tot nu toe niets te wensen overgelaten.
We zijn nu al een dag of tien onderweg en ik heb me nog
nauwelijks rekenschap gegeven van mijn reisgenoten, noch
van mijzelf (de hele tijd een soort van geestelijke en fysieke
spons) ondanks ons dag en nacht bij-elkaar-zijn, ons volkomen op elkaar aangewezen zijn in de onvermijdelijke symbiose die bij de wildernis hoort.
Bob ken ik al jaren, maar hij is hier een heel ander wezen
dan in de stad, met een schallende stem wanneer hij tegen mij
of tegen het werkvolk spreekt, ofschoon hij voor de rest
zwijgzamer is dan anders en veel meer in zichzelf gekeerd.
Niet langer de extraverte, bijna exuberante promotor van
zijn opinies, die hij altijd was in de aanwezigheid van zijns
gelijken. Alleen bij grote tussenpozen, op kritieke momenten
of als er ingrijpende beslissingen genomen moeten worden—
vooral wat de vertrektijden uit onze diverse pleisterplaatsen
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betreft—speelt hij de onvermurwbare opperbevelhebber. Hij
is in Indonesië geboren, maar voor de rest een echte Hollander. Op deze reis echter is al gauw iets Aziatisch—verre heerszucht, vasthoudendheid, pate rn alisme, het is a ll es wat te
sterk door deze termen uitgedrukt, maar ook moeilijk definieerbaar—bij hem te voorschijn gekomen. In de gegeven
omstandigheden aanvaardbaar genoeg, en desondanks mag
ik hem meer dan ooit.
De Djoeka's noemen hem onder elkaar `Sonfowroe' (zonnevogel), een afleiding van zijn, voor hun mond moeilijk
uitspreekbare, achternaam. En er valt niet aan te twijfelen, in
hun ogen is hij—bovenmate groot—een zonnevogel of zonreiger*, die je soms met uitgespreide vleugels en een uitgewaaierde staart in de zon ziet staan—balsend waarschijnlijk—
waar hij opeens zijn hals intrekt om behoedzaam, stap voor
stap langs de drassige oever voort te sluipen en dan onverwachts met zijn lange snavel als met een spies zijn doelwit—
een waterinsekt of wat dan ook—te bemachtigen. Geen
pracht van een vogel, maar wel een markante en boeiende
waterbewoner. Hier in het hoger gelegen land zijn ze overigens vrij zeldzaam; ik kwam er nog geen tegen, behalve
de menselijke dan, die onder onze Djoeka's zijn naam
draagt.
Het heeft geen zin en ik heb geen lust om Bobs karakter
verder te analyseren. Het is me voldoende dat hij een goede
kameraad is en een uitstekend expeditieleider. Niet anders
dan de arbeiders neem ik er genoegen mee dat hij hier in het
bosland alleen maar de `zonvogel' is,—een hoogst eerbare
pronker, die geen ongeluk brengt, zoals sommige andere
vogels volgens hun zeggen.
De topograaf D. is nondescript en hoort eigenlijk niet bij
onze troep. Hij blijft trouwens achter, heeft hier bij de meet* De Eurypyga helias.
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post en omgeving zijn werk te doen en bekijkt als vreemdeling klaarblijkelijk de wilde wereld hier met geheel andere
ogen dan de onze. Alsof hij voortdurend alles langs een
waterpas of door een theodoliet heen begluurt. Vergeet hem
maar, te gereder omdat het geen man is om straks in Paramaribo nog een gesprek mee te voeren. Zijn wat rood aangelopen lichaam is hier echt een `Fremdkórper', en hij laat zijn
baard staan uit gemakzucht en gebrek aan respect voor het
bosland der baardloze bosnegers en Indianen. In deze zogenaamde wildernis onderscheidt de mens zich van het dier
door onder meer een onbehaarde kin! D. is een `rooie', -hier
in de fysieke betekenis van het woord; hij hoort in grote
steden thuis, onder neonlicht boven een grote tekentafel.
Niet hier.
Dan de body's van onze bosnegers! Een heel ander verhaal,
deze doorgaans glimmende torso's van een aan zwart gepolijst marmer verslaafd geraakte Michelangelo. Of Praxiteles, - om het even. Onder hun effen glanzende huid- alleen
dof tegen de avond en 's nachts-tekent zich duidelijk de
krachtige musculatuur af; tot aan de pezen toe, lijkt het soms,
en de arteriën van hun machtige armen. Een lust om te kijken
naar hun schouders, hun ruggen, hun stevige heupen. En
geen greintje vet, niets overbodigs, zelfs de enkele tatoeages
die bij sommigen het gezicht nabij de mondhoeken versieren
horen er volkomen bij. `Versieren' is niet te veel gezegd wanneer je er eenmaal aan gewend bent. De Europese kunstenaars hebben er iets aan gemist en zochten het in draperieën.
Hier is alle textiel overbodig, -verdoemelijk eigenlijk.
De Djoeka's hebben echter, om eerlijk te zijn, anders dan
onze meer mollige, uit zacht roodbruin kalkgesteente geschapen Indianen, niet zulke stevige dijen en onderbenen als
in juiste overeenstemming zou zijn met hun flink ontwikkelde armen. Ze zijn geen woudlopers, maar roeiers. De In[59]
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dianen die wij bij ons hebben doen weker aan, zijn waarschijnlijk toch veel taaier, maar hun bovenlijfse musculatuur
blijkt, ook bij de enkelen die harmonisch zijn uitgegroeid,
minder ontwikkeld dan die van de bosnegers. Ze hebben
daarentegen wel geen lange, maar toch stevige, welgevormde benen.
Met hun dappere stappers en een tikje naar voren gerichte
romp zijn de Indianen de woud- en savannelopers bij uitstek;
onvermoeibaar wat dat betreft en zonder enig besef van
afstand. Vanmorgen nog vroeg ik een van hen, met het oog
op een voorstel dat ik Bob wilde doen: `Hoe ver kun je de
Djai-kreek (die we nog moeten passeren) opvaren ?'
`Een uurtje,' schat de man, zonder lang na te denken. Hij is
oud genoeg om het te weten, maar het kan nooit kloppen,
want de Djai staat als een heel grote kreek op de kaart.
`Het kin niet,' zeg ik. `Djai-kriki moet veel en veel langer
zijn, voordat hij ophoudt.'
`Nou, dan is het misschien wel drie of vier dagen,' antwoordt de Indiaan Joesoe kalmweg, alsof hij het over een
klein ommetje heeft.
Misschien met reden, bedenk ik nu.
Tijd is hier een heel vreemd begrip geworden, althans voor
de oerinwoners van het land. Er is voor hen alleen ochtend,
middag, avond, nacht. Er bestaan geen uren, laat staan minuten of seconden, zoals bij ons armzalige tijdbeknibbelaars,
die krankjorum genoeg zijn om onze kampioenen met tienden van seconden te laten winnen. En dus ook geen weken
of maanden, — daarvan heb ik zelf de merkwaardigste ervaringen opgedaan. `Vroeger' kan elke tijd zijn. `Later' idem.
Eens gebeurt toch wel datgene wat je op dit ogenblik als
gerundivum aan je voorstelling toevoegt: `zullende moeten
gebeuren'. Het ogenblik alleen—hic et nunc—telt voor deze
mensen.
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Ik, die evenals Bob, in een andere wereld heb te leven met
`tijd' als extra vierde dimensie—verdoemelijk genoeg deze
toevoeging!—ik moet me voorlopig de Djai-kreek maar uit
het hoofd zetten. Het zal al mooi zijn als wij het tot zo ver
mogelijk nabij de derde breedtegraad brengen,—daar waar
de kaarten ophouden met de waarheid te spreken of nog niet
bestaan. Het zijn de witte plekken die mij het meeste trekken,
gek genoeg.

Donderdag—Bob is nog druk bezig met het nazien en opbergen van paperassen en het geven van orders en aanwijzingen. De Tosso-kreek, waar we nog altijd zitten, wordt
net behandeld als een patiënt wiens pols en temperatuur telkens zorgvuldig worden opgenomen en wiens excreties
nauwlettend worden nagegaan. Aan een hoge kabel, die van
boom tot boom de kleine rivier overspant, hangen aan lange
scheefgetrokken lijnen allerlei instrumenten in het water.
Tosso, ben je een hartlijder die met zoveel draden vastgekoppeld zit aan een zachtjes curventrekkende elektrocardiograaf? Het heeft er veel van weg datje hier in de `special care'
ligt... Op de brandschone oeverwal, niet ver van mij vandaan, staan de onwijze regenmeters op hun paaltjes en het
witgeschilderde jaloezieën-huisje op stelten, waarin de barograaf, de hygrometer en verschillende thermometers zijn
ondergebracht, — alles onder de hoede van baas Adrian, een
bonk van een zwarte creool, en nu misschien verder van de
rooie topograaf die we tot hier hebben meegenomen.
Jawel, de vredige Tosso-kriki mag zich in zijn brede bedding voortbewegen hoe hij wil, hij blijft sinds kort onder
observatie omdat Bob en anderen in de stad het nodig oordelen na te gaan of het mogelijk is om zijn eeuwenoud leven
volslagen op z'n kop te zetten en hem in omgekeerde richting
te laten stromen. Om dus water uit het stroomgebied van de
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ene grote rivier (in casu de Marowijne) af te leiden naar dat
van een andere grote rivier, in dit geval de bovenloop van de
Suriname. Dit alles ter wille van de watervoorziening van het
stuwmeer dat een vreemde geleerde zich een paar jaar geleden zomaar heeft uitgedacht en waarvan niemand weet of
het er ooit wel komen zal. Water, zoiets eenvoudigs als
water, schijnt ook de grootste geleerden voor enorme problemen te stellen. Maar sommigen zien ook mogelijkheden
van het water die niemand anders ziet. Bijna kosmische mogelijkheden. Van Blommestein meent ze gezien te hebben,
en hier zijn we nu, om te helpen uitmaken of hij gek is of
niet.
Ik moet aan hem terugdenken, die Blom, want van het
allereerste begin af, toen nog niemand in hem geloofde, ben
ik bij zijn plannen betrokken geweest. Meer nog als mens en
als kunstenaar dan ambtshalve. Dat laatste stelt totaal niets
voor wanneer je weet dat uiteindelijk Nederland—met een
stelletje verrotte ambtenaren en een ignoramus van een
minister—toch alles voor het zeggen heeft.
Het is als kunstenaar en dagdromer dat ik Van Blommestein nu al vijf jaar geleden ben bijgevallen, toen nog niemand in hem geloofde. Toegegeven, ik heb weinig mensenkennis en te veel fantasie, maar de zeldzame genieën die ik in
mijn leven ontmoet heb (veel te weinigen) wist ik al op bijna
een kilometer afstand te ruiken. Blommetje, een nog vrij
jeugdige Indische jongen', al was hij dan ook professor met
de hemel weet hoeveel kwalificaties, was er een van. Een
hydroloog met poëzie in zijn hart en met visie. Wij lagen
elkaar onmiddellijk bij de eerste ontmoeting. De civielingenieur en de romanschrijver. Eigenlijk wel gek, maar toch
niet ongelijk aan mijn vriendschap, sinds mijn twintiger
jaren, met Van Ravesteyn de architect. Heeft het iets met al
dat ge-`stein' te maken?
[62]

HET EIND VAN DE KAART

Uit onzekere kaarten en halfslachtige gegevens van een
land waar hij nog nooit geweest was en dat hij zich dus gedróómd moet hebben, ontstond bij Van Blommestein een
grandioos idee waardoor het land—naar hij meent—tot snelle
ontwikkeling gebracht zou kunnen worden; een 'multipurpose-plan' zoals hij dat noemt. Het grote stuwmeer, als
een kunsthart in de borstkas van Suriname aan te brengen,
zou elektriciteit voor de industrie (meer stroom dan heel
Paramaribo verbruikt), bevloeiing voor de landbouw (met
wellicht accumulatie van Amazone-slib), een verbeterde
waterweg voor het verkeer en de openlegging van het binnenland, en daarenboven een grote kweekplaats voor visteelt kunnen opleveren. Om niet te spreken van allerlei
nieuwe recreatie-mogelijkheden die maar al te schaars zijn in
dit land waar zo menigeen zich verveelt. Multi-purpose
inderdaad. Maar het bleef, en blijft nóg voor iedereen behalve
zo'n gelovige Janus als ik, een vraag of deze opeens uit de
lucht gevallen ingenieursvisie met de werke lijkheid in overeenstemming is.
Bij zijn aankomst in Suriname, waar hij zijn denkbeelden
al kort tevoren `ter bevoegder plaatse' had kenbaar gemaakt,
werd de Indonesische prof bijna door iedereen uitgelachen;
door zijn mede-ingenieurs en andere officiële `deskundigen'
het meest. Behalve dan door Bob, die meteen zijn vertrouweling werd. En ook niet door mij, een volslagen leek, maar ook
een fantast die, door Bob ingelicht, niets liever wilde dan de
geleerde ontmoeten, die als een dichter kon zien wat niemand
anders zag. Ons eerste samenzijn ontaardde in een soort
kruisverhoor, vooral van zijn kant. Maar op al mijn vragen
gaf hij zinnige antwoorden; betere dan ik op de zijne. Hierna
hebben wij elkaar bijna dagelijks gezien, meestal bij mij aan
huis of bij Bob.
Blommetje kwam telkens bij mij `uithuilen', alsje dat zo
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noemen mag, misschien wel omdat ik hem met veel enthousiasme over het bosland wist te vertellen en tenslotte een
van zijn weinige `gelovigen' was, met eigen denkbeelden
over de toekomst van mijn geboorteland, en een even erge
non-conformist als hij. Want ik mag nog zo vaak beweren
dat ik een wereldburger ben, niettemin ben ik toch verknocht aan Suriname als `idee'. Hij begreep dat: als idee, en
daarom als ideaal. Aan het Suriname dat zou kunnen zijn...
niet aan het politieke ongeval dat zo heet.
Op de allereerste tocht die Van Blommestein ondernam
naar de plaats waar hij dacht dat de stuwdam voor zijn kunstmatige meer van honderden vierkante kilometers oppervlakte zou moeten komen, nam hij mij mee. Ik zal het nooit
vergeten. Niet lang vóór middernacht— met het oog op het
getij —verliet ons kleine gezelschap de Marinesteiger in Paramaribo om in de vroege ochtend op de ons onbekende plek,
de Brokopondo-vallen, aan te komen,—daar waar het alluviale gebied van noordelijk Suriname eindigt en het diluviale
land begint, dat is: het rotsachtige gedeelte, en waar dus de
eerste stroomversnellingen van de Suriname-rivier worden
aangetroffen. Daar ergens, had Blommetje uitgekiend, zou
er een stuwdam moeten komen.
De havenmeester van Paramaribo in eigen persoon voerde
het commando over de stevige en wat al te ruime motorboot
die ons met zijn kleine bemanning plus een paar arbeiders
vervoerde. Geen van ons, passagiers, die aan slapen dacht. Dat
zou trouwens onmogelijk geweest zijn, want elke tien minuten of zo lagen wij even stil om de diepte van de Surinamerivier te peilen, die dan luid afgeroepen werd voordat wij
verder voeren.
Heel de tijd door hield de jonge Bandoengse professor zijn
blik op het water gericht, als wilde hij een diep verborgen
geheim van de stroom achterhalen. Je kon het merken: het
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schijnbaar abstracte was voor hem bezig realiteit te worden.
Zo nu en dan liet hij een sterke schijnwerper op de oeverwal
richten en zag je het licht spookachtig dansen tussen de boomstammen en het struikgewas, en zag je duidelijk in een flits de
bromelia's en de luchtwortels van andere epiphyten, in de
oksels van dikke takken gedoken.
Eén keer zei iemand: `Moko-moko'* terwijl het lichtschijnsel zich langs de waterkant bewoog, maar Van Blommestein vroeg niet wat dat was, keek alleen even op. Soms
gaf hij Bob of mij in het kort enige uitleg wanneer wij iets
van hem wilden weten, of stelde hij zelf een vraag aan de
havenmeester, die voor de grootste rivierdeskundige in het
land doorgaat. Van de ingenieurs, houtvesters en andere
experts in overheidsdienst was niemand meegegaan; die
hadden zich allen a priori `tegen' verklaard en menen nog
altijd: `Wat verbeeldt deze buitenstaander zich toch voor
onzin.
Ten slotte begon het eerste daglicht door te breken en in de
vroege ochtend verklaarde de havenmeester opeens dat wij
niet verder konden met ons vaartuig. Van dit punt af bleek de
rivier te zeer versperd met grote steenbrokken onder het
wateroppervlak.
`Dan gaan we hier aan wal,' stelde Blommetje voor. `Eens
verder verkennen.'
Het werd een moeilijke klauterpartij eer wij ons tussen het
wilde houtgewas een plaatsje veroverd hadden, en de paar
tracé-kappers die waren meegenomen, hadden handen vol
werk om een doortocht te banen door het dichte oerwoud,
de rivier langs. Van Blommestein zei ook nu niet veel meer.
Geduldig voortstappend keek hij alleen maar rond en met
speciale aandacht naar de met rottende bladeren en twijgen
* Moko-moko is een veelvuldig langs modderige oevers voorkomende Aracee, met grote bladen, bleke bloeikolf.
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bedekte bodem. Met Indische gelatenheid liet hij noch tevredenheid of voldoening, noch teleurstelling door wat dan
ook blijken. Hij was ondoordringbaar geworden, conform
aan het oerwoud.
Ook toen wij in de late namiddag—snel genoeg—terugvoeren, zei hij niet veel, blijkbaar alles verwerkend wat hij
op deze eerste verkenningstocht gezien had. Zo is het prille
begin geweest van wat kort daarop het nog altijd omstreden
`Brokopondo-plan' genoemd wordt, en wat het project is
waarvoor wij nu hier onderweg zijn, zonder hem. Hij zit
weer in Indonesië, meen ik, maar het komt mij voor dat ook
nu nog zijn geest—en meer dan zijn geest—ons vergezelt. Het
zou mij geen moment verbazen wanneer ik hem opeens met
zijn lichtbruin gezicht, zijn open shirt en kaki-broek hier over
dit zanderige terreintje zag aankomen.
Hier zit ik dan, alweer enige jaren na die eerste tocht, op
een meetplaats die Blommetje's zogenaamde `wilde fantasie'

waar moet helpen maken en een bijdrage leveren tot de
duizenden cijfertjes en gegevens die zijn grootscheepse plannen ondersteunen of... tot onzin verdoemen. Dit laatste, ik
ben er diep van overtuigd, kin niet waar zijn. Wat hij zich
gedacht heeft moet kunnen. Ik zeg dit bij mijzelf, tegen het
beter-weten in dat mijn blind geloof voorhoudt: `Wat weet
jij er eigenlijk van?'
Goed,—Bob die minder verzekerd over deze zaak praat en
zich tegenover anderen `neutraal' opstelt (een wijze voorzorg) met echt Hollands `het kan vriezen of het kan dooien',
gelooft er in zijn hart ook aan, en sjouwt daarvoor met liefde
de wilde rn is af. Hij doet me denken aan een Renaissancepaus die zijn persoonlijke twijfels voor de Heilige Inquisitie
heeft weggemoffeld; en ik ben zijn vertrouwde kardinaal
en voor iedereen verder een onnozele medegelovige. Maar
wij zijn de ware illuminati!
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Vr ijdag—Met slechts twee boten, de 'Oppoliba' en de `God zij
met ons' gaan we verder. Als arbeiders nemen we slechts
zeven bosnegers mee—Bob kan beter met hen dan met de
gesloten Indianen opschieten—zodat wij met z'n negenen
niet veel nodig hebben en vlug kunnen voortmaken. Dit
laatste blijkt intussen maar een illusie, want weldra komen we
voor enkele heel lelijke vallen te staan wat betreft het overtrekken, al zijn het buitengewoon mooie wat hun aanblik
aangaat. Ze kosten ons aardig wat werk.
Er is nu geen mogelijkheid meer om in de boot te blijven
daar de rivier, die zich als een enorme paleistrap voor ons uit
verheft en zijn witte schuimgutsen op ons af stort, een langzame, zorgvuldige strategie vergt.
Als vlugge wezens, half apen, half waterdier, waden en
klimmen en zwemmen de bosnegers door de val totdat ze een
geschikte plaats gevonden hebben, de enige waarschijnlijk,
waar de boot doorheen getrokken, getild, gewrikt en gesleept wordt. Zo nemen we een eerste bordes van ongeveer
een meter of anderhalf hoog. Vervolgens wordt de boot

tegen een vlakke granietkant opgestoten en vastgelegd,
waarna even adem geschept en met het tweede bedrijf begonnen kan worden.
Het is een gigantisch waterballet in een kostbaar decor van
levend groen, begeleid door klotsende, ronkende, bruisende
watermuziek; een symphonie zonder begin of einde, een
`unendliche Melodie' zoals Richard Wagner zich nooit heeft
kunnen dromen. Bij die bedrijvigheid roert Bob zich ook als
een echte blanke bosneger, een ontkleurde Djoeka, een albino
die zich door niets laat afschrikken, maar met zijn voorbeeld
het goede tempo en de humor erin houdt.
Wanneer wij ten slotte tegen de middag bij het laatste
bosneger-dorp, Granbori, aankomen—het geboortedorp van
een van onze arbeiders — dan begroeten ons de zwarte schonen
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(hier inderdaad bekoorlijker dan we ze elders zagen) met de
vleiende opmerking: `Luku den bak'a. Den t'on man-néng'é'
—`Kijk die blanken eens aan. Het zijn negers geworden!' En
we hebben de hele tijd door veel bekijks terwijl we het hoog
gelegen dorp door klauteren; aan kinderen vooral geen gebrek! Ze blijven ons volgen.
De kapitein van dit dorp, het Ultima-Thule van Djoekaland, meent aan deze grenssituatie speciale voorrechten te
mogen ontlenen. Ook hij wenst een `kroetoe', om van ons te
horen wat onze plannen zijn en te zien of hij ons een geschenk
afhandig kan maken. Gewillig volgen wij hem naar het
logeerhuis, dat echter in plaats van een loofbedekking een
dak van gegolfde ijzeren platen heeft en daardoor zo heet is
dat wij meteen weer buiten staan. Het stinkt er trouwens ook,
en het hele dorp maakt een onzindelijke indruk,—zo totaal
anders dan bijvoorbeeld het keurig opgeruimde Drietabbetje.

Onder deze omstandigheden komt er dan ook niets van
een formele `kroetoe'. Staande geven wij de kapitein wat
inlichtingen. Hij is kennelijk ontevreden met dit gebrek aan
egards, maar kan het ons doen. `Je kunt van mij de boom in,'
bromt Bob in onvervalst Nederlands. En er zijn bomen genoeg om ons heen.
Zodra wij Granbori achter ons laten, zijn we van Bosnegerland overgegaan naar Indianenland, en aan een lichte
onzekerheid bij onze bemanning is goed te merken dat ze
zich hier niet meer zo helemaal `thuis' voelen, ook al zijn ze in
grote trekken wel georiënteerd en kennen zij de namen van
kreken, soela's en bergen wel precies.
`Wilde' Indianen kwamen wij intussen al een paar uur
vóór Granbori tegen. Een tweetal korjalen met Oayana's; in
een daarvan hun opperhoofd met zijn prachtige naakte
vrouw, vol bloedrode kralen behangen— een rijke aanblik— en
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één boot met Trio's. Ze keerden terug van een bezoek aan de
stad, en trokken zich weinig van ons aan. Ook Indiaanse
jachthonden—herkenbaar aan de donkerrode kleurstof waarmee ze zijn ingesmeerd—zaten veelvuldiger dan eerst op de
voorplecht van de bosneger-korjalen die wij op onze weg
ontmoetten. En ook de aanblik van de rivier was langzamerhand veranderd.
Naakte keien en vooral granietrotsen grijnzen ons tegen en
liggen soms kwistig rondgestrooid als het verlaten speelgoed
van de een of andere demiurg die lang geleden hier dammetjes-bouwen moet hebben gespeeld, zoals kinderen elders
aan het zeestrand doen. De stroombedding is nu ook aanmerkelijk smaller geworden—doorgaans niet meer dan een
paar honderd meter breed—en behalve nabij de vallen blijkt
de stuwing van het water minder sterk. De oevers laten duidelijk zien dat de waterstand al een paar decimeter gezakt
moet zijn. Voor onze reis juist geschikt.
Met dat al vorderen wij door de vele hindernissen niet al te
best, en wij beleven ook ander, aangenamer oponthoud.
Hier zijn meer vogels, niet alleen de zwermen kleine lichtblauw-gebuikte of zwarte rotszwaluwen, die over het water
scherend nu en dan een insektje bij de versnellingen weten te
verschalken, maar ook glanzend-donkere boseenden met
lange halzen, traag in het opvliegen, maar dan snel genoeg
verdwenen na het eerste schot. Hoog in de bomen aan de
oeverkant zitten overal apen—kwatta's en baboens—die de
bosnegers uitbundig van geestdrift maken, zelfs wanneer ze
de kans missen om er een te schieten.
`Daar gaat ons weer een lekkerbeetje (switi-mofo) de neus
voorbij,' heet het dan.
Een enkel buurpraatje met een reiziger-op-de-terugweg in
zijn al vroeg betrokken kamp verschaft ons inlichtingen over
de toestand van de vallen hogerop, en daar het wat regent en
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het al tegen vier uur loopt, besluiten wij tot aan de Pon-soela
te gaan en daar beneden, waar beslist een geschikte meerplaats moet zijn, ons kamp te bouwen om morgenvroeg met
frisse moed die nieuwe hindernissen te nemen en daarna ten
slotte de Ganda-foetoe, de ergste val, waarvoor ons iedereen
zonder uitzondering had gewaarschuwd: `Die is het die jullie
gaat vermoorden.'
Het bouwen van zo'n nachtkamp, mits er een geschikte
plek is, gaat met verwonderlijke snelheid in zijn werk. Er
wordt van de landingsplaats af een kort pad gehakt naar een
hoger gelegen, liefst wat hellend zand- of steenstuk, waar
voldoende ruimte tussen de hogere bomen kan worden vrijgekapt. Rechte takken en twijgen worden bij de vork afgehakt en alvast terzijde gelegd. De kampeergrond en naaste
omgeving worden netjes schoongemaakt en de inmiddels
door anderen met bijl en kapmes gehakte middenpalen overeind gezet en verbonden door een losse, op de vorken gelegde dwarsbalk. Daarover komt dan het tentzeil met aan
weerskanten stokken om het dak op te houden.
Wie het niet heeft meegemaakt, weet niet hoe belangrijk
de kleinste luxe in de wildernis kan zijn: een touw, hoog tussen de twee staande palen gespannen, die dienst doet als
drooglijn. Want overdag is al je hebben en houden nat geworden en de nachten zijn hier steeds vochtig en kil. Een
bij het veldbed overeind geplante tak met wat twijgstompen
is een comfortabele kapstok. Leg een reeks rechte twijgen
op de grond naast elkaar en daarover een paar verse, overlangs doorgesneden takken tassiepalm, en je hebt een corridor met loper en al,— om zo in en uit bed te stappen. De
klamboe kan niet een liaan gemakkelijk bevestigd worden,
en nog een paar takken tassie vormen met hun afhangende
franje een prachtig windscherm aan de zijkanten van het
tentzeil. Zo heb je al in korte tijd een echt `home', met in de
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hangmat onder de klamboe een eigen huisje binnen dat grotere tehuis.
Daar het intussen al half zeven geworden is en stikdonker
aan de bosrand, worden de lantarens ontstoken en de maaltjes
gekookt. Terwijl de arbeiders ermee bezig zijn gaan Bob en
ik per elektrische zaklantaren en stallicht op zoek naar een
goede badgelegenheid, die er zijn zal zodra wij maar een
bereikbare platte steen vinden om veilig op te staan. Meer
kan in het donker niet ondernomen worden, al was het alleen
al vanwege de dorentakken van de awarrapalm die overal
aan de oeverkant in het water liggen neergevallen met hun
als stopnaalden zo lange en harde zwarte stekels, of vanwege
de `spara's', de gevaarlijke stekelroggen die zich half in het
zand ingraven en de argeloze wader een steek toebrengen
waarvan de wond, ook als ze niet infecteert, vaak maandenlang op genezing laat wachten. Neen, een volmaakte idylle
is het nooit in het oerwoud, maar toch... we baden heerlijk op
onze platte steen en aan de rotsige walkant, en schuifelen dan
weer door het donkere bos op ons kamplicht af.
De minutieuze verzorging van opgelopen beten, steken,
schrammen en kleine verwondingen is een onmisbaar onderdeel van het nacht-toilet. Daarop volgt—o, Jean-Jacques! —
vredigste maal dat denkbaar is, opgevrolijkt door de het
tafelmuziek, de ruisende tafelmuziek van de Pon-soela en het
driftig gekakel van verstoorde boshaantjes, hoog in het geboomte. Nergens smaakt een eenvoudig menu zo goed als in
zo'n welingericht kamp als dit! Eén stallicht blijft branden,
ook als wij onder de wol gekropen zijn—voor het eerst letterlijk onder een wollen deken, vanwege het vochtige bos. Het
licht blijft aan om ons van het bezoek van vampiers verschoond te houden, die zich anders zelfs van een zorgvuldig
afgesloten klamboe niets aantrekken wanneer men per ongeluk met een arm of been er tegenaan komt te liggen.
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Als trouwe bedgenoot dient de elektrische zaklantaren
en... daar begint de regen hard te kletteren op het tentdak.
Het houdt maar niet op, en tegen dat je begint te wennen
aan zijn monotoon gerikketik dat voorlopig alles overstemt,
weet je van niets meer en gaat ongemerkt het nachtelijke
oerwoudtafereel datje om je heen dacht, over in dat van een
niet minder voorwereldlijke droom.

Zondag Een grijzig licht tussen de bomen, waar de rivier
moet zijn, kondigt het begin van de dag aan. De eerste stemmen van de arbeiders klinken door het gedruis van de vallen
heen. Ja, we bewonen een jungle-eiland midden in de wildernis, en met de andere, `beschaafde' wereld die nu werkelijk
veraf is, hebben we geen enkel contact meer. Onze radio
hebben we bij de post aan de Tosso-kreek moeten achterlaten. Men zal op nieuws van ons moeten wachten tot we
daar zijn teruggekeerd. En zelf hebben we niet de minste
behoefte aan nieuws uit de stad of van waar ook. Ver, heel
ver ligt de `beschaafde' wereld achter ons.
Opletten, alvorens je voeten in schoeisel te steken of een
kledingstuk aan te trekken! Het ongedierte zoekt 's nachts
graag warme, knusse plaatsjes op en wreekt zich dan op
ieder die het in zijn zoete rust komt storen. Maar alles is nog
vredig en in rust rondom, zelfs het rusteloos aanruisende water is onbewogen in het beweeglijke.
In de heerlijke tropenochtend sta ik mij zorgvuldig te
scheren bij de platte steen van onze badplaats. Nu, in het
daglicht, ziet ze er nog idyllischer uit dan gisteravond. Het
mooie uitzicht wordt erbij cadeau gedaan, en hier, aan dit
twijgje hangt mijn kleine scheerspiegel precies op de goede
hoogte en in het goede licht.
`Voor welke Indiaanse schone denk je je zo op te doffen?'
vraagt Bob, en samen gaan wij na welke esthetische criteria
—
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hier in deze streken zoal ten opzichte van mannen gelden.
Van de Indianen weten we het nog niet, maar bij de bosnegers zijn dikke, flesvormige kuiten (assedjé-bôtoe =
keverdijen) de eerste vereisten voor een succesvolle Don
Juan. Verder moet hij flink in zijn vlees zitten en is alles in de
formule te brengen van : 2 maal omvang kuiten plus lengte
maal breedte maal dikte van romp, alles gedeeld door 4 =
Zo mathematiseren wij om ingecoëfficiënt sex-appeal
nieur Bob tegemoet te komen, terwijl vlug, staande, het begin
van een ontbijt wordt genuttigd. De rest volgt later in de
boot. En we zijn nog niet goed en wel ingescheept, of daar
begint het gezwoeg tegen de Pon-soela op.
Met een lang touw slepen de mannen door een van de minder steile geulen—toch nog altijd woest genoeg—de ene boot
na de andere de drie cascaden van water en gesteente omhoog, terwijl wij over de klippen waden en dan weer dansen
op de naakte, nu al hete rotsen. Tot er een schaduwplek is die
uitnodigt eens wat meer aandacht te besteden aan de merkwaardige fl ora, tot zelfs hier nog in staat om voort te woekeren. Helaas ben ik geen botanicus...
Als dit eerste karwei—dat een paar uur vergt—gebeurd is,
gaat het, maar al te kort, in rustige vaart op de voortdurend
smallere rivier verder tot er bij een tweede vallenreeks op
Kewali's bevel moet worden uitgeladen.
Dit is de onderste vallen-serie van de Ganda-foetoe, de
gevreesde, die hierna op een afstand van nog geen kilometer
een tweede serie vallen heeft van zowat vijf meter hoogte,
bijna het dubbele van de onderste. Deze hier wordt dan ook
`de vrouw' van de Ganda-foetoe genoemd, en de bovenste
waterval `de man'.
We zijn geboekt voor heel wat gesjouw en heel wat uren
oponthoud. Maar bij de onderste Ganda-foetoe maak ik het
mij, na een korte exploratietocht (en de ontdekking van tal-

a.
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rijke slijpgaten van nog geheel in het Neolithicum levende
Indianen in de stenen) zo gemakkelijk moge lijk in een beschaduwd baaitje op een bemoste steen. Ik vind echter geen
gedachten meer voor de mijmerijen waartoe ik mij gezet heb.
Wat hebben ze hier ook voor zin!
Ginds zit een troep boseenden ongestoord op een rots, en
die hebben vast ook geen enkele andere gedachte dan de
existentiële vaststelling die ik een van onze arbeiders zo
prachtig hoorde formuleren: `A de fa-a de.' (Het is zoals het
is.) En zo is dit land ook al duizenden jaren ge lijk het is,—een
oude rivier, een zeer oude volgens Bob, een stroom die zich
in historische tijd nagenoeg niet meer gewijzigd heeft en die
er nog niets van weet dat wij mensen met plannen rondlopen
om zijn leven binnen zeer korte tijd grondig te veranderen en
te reguleren.
Drieste mensen, tegenover zulk een vervaarlijk heerschap!
Daarom glimlachen de bosnegers zo skeptisch als ze er te
hooi en te gras iets van opvangen. En daarom interesseren de
Indianen zich er zelfs hoegenaamd niet voor.
De paar onbemande hydrologische waarnemingsposten
die we langs komen, en waar we even halt maken, laten ze
ongemoeid; ze zijn er niet nieuwsgierig naar en nog minder
bang ervoor.
Dat zijn onze arbeiders wel voor de grote kale, in zijn grijsheid alleen met wat groenige schimmelkorsten bedekte monoliet, die daar plotseling, dicht beneden de Ganda-foetoe,
uit het oerwoud oprijst. Een gevaarte van meer dan tachtig
meter boven de plaats waar we zijn, steil aan de ene flank,
glooiend aan de andere, is de Teboe als de rug van een neergeplofte beige-grauwe olifant.*
Wij willen de berg wel beklimmen om enig overzicht van
het landschap te krijgen, maar geen van de arbeiders wil ons
* De hoogte van de Teboe boven de zeespiegel is 33o meter.
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de weg erheen wijzen, zelfs Kewali niet, ofschoon Atéma,
een van de andere arbeiders, al eens `op een keer' ernaar toe
gegaan is. Ze zijn bang. Want de berg is heilig zeggen ze;
niet voor de bosnegers die hier niet wonen, natuurlijk niet,—
maar voor de Indianen die boven op zijn rug een God hebben
wonen aan wie ze offeranden brengen tijdens een pelgrimstocht die, tegen dit steile, kale gevaarte op, heel moeizaam
moet zijn.
De steeds erger gezwollen voeten, die ik sinds een vijftal
dagen heb, dwingen mij ervan af te zien zelfs maar het plan
te opperen om de Teboe toch te beklimmen, — een gelegenheid die ik anders beslist niet voorbij zou laten gaan. Hij ziet
er geheimzinnig en somber genoeg uit, zelfs in dit helle middaglicht. En Bob heeft er opeens ook niet zo'n behoefte meer
aan.
Het is een vreemdsoortig geval met die benen,—ik heb er
nooit tevoren last van gehad, dacht dat het wel vanzelf over
zou gaan, en nu wordt het— aan beide zijden— steeds erger en
ook pijnlijk. Zou ik dit ook al aan het bos te danken hebben?
Ik weet niet wat ervan te maken, en aarzel nog steeds het met
een min of meer gewelddadige sulfa-kuur tegen te gaan.
Genoeg echter over dit ene donkere vlekje op onze verder zo
voorspoedige reis.
Als de boten bij de Ganda-foetoe— mevrouw de soela vel te
verstaan—omhoog getrokken zijn, varen we de afstand over
een ronde kom, iets als een binnenzee, met zelfs ergens een
zandstrand overhuifd door palmen, dat we hoogst onorigineel `de Palmbeach' dopen, en mooie hoge plekjes. Wat een
heerlijke plaatsen voor buitenhuisjes!
Opeens, daar knalt een schot. Op een van de rotsen ligt
een prachtige boseend te stuiptrekken, terwijl zijn roetgezellen wegvluchten. Maar de bosnegers juichen. Ditmaal is
het lekkerbeetje hun mond niet voorbijgegaan. En na de
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gerookte vis en het gerookte bosvarken-boutje dat we gisteren tegen sigaretten inruilden van de huiswaartskerende
reiziger, is gevogelte ongetwijfeld het summum aan variatie.
Voor de blikjes die ons gedurende de eerste dagen uit de
brand hielpen, hebben we nu trouwens al een gepaste minachting.
Eindelijk zijn we tot aan de voet van de tweede Gandafoetoe—meneer zelf, ditmaal—genaderd, en het is merkwaardig hoe, ondanks het kolken en wervelen van het water,
zo dicht daarbij nog stille wakken zijn, die de arbeiders zonder moeite weten te vinden om er te meren. Opnieuw
moeten de boten, nauwelijks een kilometer boven de vorige
plaats, worden ontladen om dan, het ene bordes na het andere, te worden opgesleept.
Hier gaat het al heel steil toe: met onze kleinere `God zij
met ons' valt het nog wel te-doen, maar met een zelfs geheel
leeggehaalde `Oppoliba' wordt het een heksentoer. Weshalve nu besloten wordt nog maar met één boot verder te
gaan. Want de lage steenachtige heuvel boven aan de val,
waarheen onze bagage gedragen is, ziet er zo aanlokkelijk,
imposant en mooi uit, met de Teboe in zijn volle breedte op
de achtergrond en de val in zijn volle schuimwoestheid op de
voorgrond, dat wij onwillekeurig op bijbelse wijze vaststellen: `Het is goed hier te zijn. Laat ons hier onze tenten
bouwen.' Hetgeen in de middag dan ook prompt gebeurt.
Misschien dat de telkens uitgesproken naam Teboe bij mij
de associatie met Tabor heeft opgewekt, onder de onbewuste
invloed van Bob, die een gelovig katholiek is, overigens
joviaal genoeg.
Anderen zijn ons intussen al vóór geweest. Indianen hebben hier een uitgebreid kamp gebouwd en een goed-ontgonnen kostgrond aangelegd. Zelf zijn ze er weliswaar niet,
maar zowel de kostgrond als in de hoofdhut achtergelaten
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gebruiksvoorwerpen vertellen ons in duidelijke taal dat ze
elk ogenblik terug kunnen komen.
We behoeven elkander echt niet in de weg te zitten. De
grote mopéboom, die aan de waterkant zijn geurige schaduw
spreidt en zijn gele vruchten bij dozijnen op de platte rots
laat neervallen, geeft plaats aan heel veel mensen die van de
koelte en het unieke, levendige landschap willen genieten.
Slechts weinige meters verder dan de leegstaande Indianenwoningen slaan wij, in minder dan een uur, onze eigen noodbehuizing op, en de rest van de namiddag wordt doorgebracht met al de vele klusjes waarvoor een reiziger in deze
oorden altijd handen en tijd te kort komt wanneer hij eenmaal onderweg is.
Tegen de avond baden we dan in het stromende water van
de val en verorberen de boseend, die even heerlijk smaakt als
de ingeruilde vis van de vorige avond. Tot vrij laat voor ons
doen zitten we op de grote granieten kaap boven de soela,
onder de rijk besterde hemel en kijken recht op het noorden,
waar Paramaribo moet liggen,—nu inderdaad wel heel erg
ver. Het onafgebroken bruisen van de Ganda-foetoe is een
grote nachtmuziek waarbij het heerlijk en even onafgebroken slapen is als het oceanig watergezang blijft aanhouden. Ik zou hier best begraven willen zijn, met de wetenschap
van nog vele millennia zulk leven om mij heen, — daar waar
ook mijn voorouders hun gebeente achterlieten...
Maandag Mijn benen blijven opgezet, zij het—naar mij
—

voorkomt—zelfs een beetje meer dan gisteren, toen zij 's
avonds wat ongewoon warm aanvoelden. Gelukkig geen
gevoeligheid in de liesstreek; er is dus niets ernstigs aan de
hand. Beter er verder maar niet aan te denken, je kunt er hier
toch niets aan doen. Hoofdzaak is dat het niet erger en al te

hinderlijk wordt.
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Niet te veel lopen, dat weet ik wel. Maar hoe kun je je
daaraan houden terwijl wij voorttrekken, telkens boot-in,
boot-uit met moei lijke stappen, klauteren, de bosrand langs
over bobbels en bulten en glibberige paden die niet eens
paden zijn? Over al dit gesteente bij de vallen... Alleen liggend in de hangmat, met mijn poten ter hoogte van mijn
hoofd uitgestrekt—navolger van Okamé—vind ik enig soelaas. Maar dit is veel te opvallend overdag en zou de anderen
maar alarmeren. De narigheid zit vooral bij mijn enkels, en
die heb ik het meest nodig. Genoeg,—niet langer zeuren. Je
kunt hier toch bezwaarlijk achterblijven, stel je voor!
Ik laat het maar hierbij voor vandaag. Alle schrijflust ontbreekt me. Het doet er ook niet toe. Avanti!

Woensdag—Dit zal een dag van grote actie worden, en daarom gaan we al om zeven uur op weg. Nu nog slechts met
onze kleine `God zij met ons', die gisteren boven de Gandafoetoe gebracht werd en in de avond nog dienst deed voor
enkele van de arbeiders om te gaan jagen envissen,—zonder
resultaat overigens. We zitten nu met z'n achten in het nogal
schommelige vaartuig; alleen Fikky, onze foeilelijke maar
altijd behulpzame Manus-van-alles is bij het huishouden
achtergebleven om de wacht te houden en meteen een beetje
de was te doen.
In de vroege morgenuren laten zich heel wat vogels zien;
behalve boseenden ook reigers, kleurige ara's en grote roofvogels. De vis is ook nog springerig in het kalme gedeelte
van de rivier, maar dit alles kan ons niet lang bezighouden.
Daar is, na enkele kleinere versnellingen die we zonder veel
moeite te boven komen, reeds een poos tevoren door
drijvende schuimvlokken aangekondigd, nu vóór ons de
waterhoos met name `Kentutów', die met één woeste gulp
zijn water van zeven en een halve meter hoogte uitgutst, en
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van nabij onoverkome lijk lijkt.
Dit is de `mama', en ze heeft gelukkig een iets tammere
`dochter', die weliswaar de ouderlijke aard geenszins verloochent, maar toch mogelijkheden biedt de boot te laten
slepen. We naderen haar met een grote boog om een eiland
heen, en moeten dan met handen en voeten de rotsen op
krabbelen terwijl de bosnegers van klip op klip klauterend en
soms tot aan hun nek in het water staand, het plotseling erg
klein geworden vaartuig trekken en tillen en met een lang
touw, dat aan de voorsteven is bevestigd, van terugglijden
tegenhouden. Ze hebben hun uiterste kracht in te spannen
om tegen het neerstromende water op te tornen, maar ze
doen het lachend en blijmoedig, met een duide lijk vertoon
van sportiviteit. De mens die de natuurkrachten weerstaat en
te boven komt, —ze hebben een uitgesproken gevoel voor zijn
waardigheid, en blijven ondramatisch opgewekt bij hun
prometheïsche taak.
Dit vermindert niet wanneer al heel gauw hetzelfde spelletje van voren af aan begint bij de Alamandidon. Niet voor
niets draagt deze val de naam van `Gaat allemaal maar liggen',
en niet voor niets zijn we al bij herhaling voor zijn boosaardigheid gewaarschuwd. Alleen al het klauteren op het droge,
over gladde enorme brokken graniet, tot naar boven waar
de rivier weer spiegelglad ligt, is een inspannend karwei dat
ik niet anders dan blootsvoets klaarspeel. Laat staan de boot
door kokende geulen, van trede tot trede optrekken, terwijl
ze telkens gestuit wordt door in de weg liggende steenbrokken waar de schurende kano dan langs gewrikt moet worden.
En als Kewali, met zijn nek onder de achtersteven, het zaakje
eindelijk geklaard heeft—ieder van de twee vallen die wij nu
passeerden vergde zowat een uur— dan klimt hij nog opgewekt de rotsen omlaag om beneden de 25 PK motor op zijn
schouders te tillen en in zijn eentje weer omhoog te dragen
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naar het nu weer op een kalm plekje gemeerde vaartuig.
Ieder ziet wat hij presteert; daarom is hij de onbetwiste
voorman.
Geen half uur verder is er alwéér een val, en werke lijk, het
gaat voortdurend crescendo, we mogen ons niet beklagen.
Nu is het de Ingi-pikien (het Indianenkind) die mij nog
imposanter dan al zijn voorgangers lij kt, omdat er hier geen
zijgeulen zijn en wij de boot tegen zijn volle hoogte op te
hijsen hebben. Geen wonder dat de korjaal van achteren
water schept en af en toe, te midden van het barnende
water, moet worden leeggehoosd zodat hij weer een paar
centimeters hoger komt te liggen, wat enorm veel schijnt te
betekenen.
Het is maar goed dat we zowat geen bagage hebben meegenomen, zelfs niet het filmtoestel van Bob, omdat het gisteren onklaar raakte en hij zich tevergeefs inspande om het in
orde te maken. Wat een opnamen zouden er anders vandaag
geweest zijn! Het metalen fotoboxje van mijn pupil Linda,
het enige toestel dat ik bij me heb, moet eraan geloven als er
zo nu en dan een mep water op terechtkomt; alles moet eraan
geloven en het zal mij verbazen als er van de gemaakte foto's
nog iets gelukt is.
Het blootsvoets beklauteren van de rotsen blijkt intussen,
na enige oefening, steeds gemakke lijker en het is alsof ook
de toch al verbazingwekkende virtuositeit van de arbeiders
door de herhaling toeneemt. Hun huid is zo goed ingesmeerd
met maripa-olie, dat ze zelfs na een klein uurtje werken in het
water met volkomen droge bovenlijven eruit te voorschijn
komen en alleen het water uit hun druipende lendendoekjes
hun nog langs de benen stroomt.
We zijn er overigens nog lang niet. In minder dan geen
tijd zitten we weer vast voor de Kodebakoe, die vooral indruk maakt door de uitgestrekte kale granietmassa's waaruit
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hij bestaat, en die een heel uitgestrekt veld afdammen. Vlak
vóór de vallen vertoont de rivier trouwens telkens een wijde,
komvormige uitbreiding, als om al het omlaagstromende
water op te vangen en wat te kalmeren alvorens het verder
benedenwaarts vloeit.
Alsof de voorwereldlijke woestheid waarmee de Kodebakoe omgeven is, nog niet voldoende was om ons stil en eerbiedig te maken, werd hij —na een verademing-brengende
afstand van nog geen half uur—weer gevolgd door de hoogste van de vallen die wij op deze reis ontmoetten, de Maboeka, die op één punt zes en een halve meter omlaag komt,
maar tenminste de vriendelijkheid heeft dit met een paar
flinke bordessen te doen, en ons niet alles ineens voor te
zetten, roef-roef alle brede traptreden af. Hier doet de Tapamahoni het wat majestueuzer en plechtiger. Daardoor wordt
het wel een hele inspanning achter elkaar, het gevaar voor
slippen of omslaan is echter veel minder groot dan bij een
lagere, maar steilere val, zoals de Ingi-pikien.
Na dit gevaarte, dat we reeds tegen elfuur de baas werden—
het leek wel alsof de arbeiders al een volle dagtaak achter de
rug hadden, ofschoon ze, vrolijk en wel, niet het minste
teken van vermoeidheid toonden—scheen een verdere climax niet goed mogelijk. Toch wachtte ons nog een verrassing, vlak vóór de laatste hydrologische waarnemingspost die aan deze riviertak gevestigd is, en die Bob nog inspecteren moest. (Ook hij is nog nooit `hoger' dan de Gandafoetoe geweest en alleen twee van onze arbeiders blijken hier
enigszins bekend.)
Toen we wisten dat we al ergens in de buurt van de post
moesten zijn—een kunst op zichzelf bij de summiere topografische gegevens die we mondeling meekregen—lag daar
in de volle breedte van de stroom, zo hoog nog enige honderden meters breed, een even rotsachtig-woeste als ver-
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raderlijke dam vóór ons; schuimend, kolkend, wervelend
en springend over een boog van wel 120 graden. Het was een
combinatie van stroomversnelling en waterval, en juist toen
wij hem zo dicht moge lijk langs zijn front voeren met onze
dansende en voortdurend door stortvloeden bedreigde boot,
zagen wij op het eiland daarachter drie rossig-okergele gestalten uit het groen te voorschijn komen en aandachtig naar
onze manoeuvres kijken. Het vuurrood van hun lendenschorten was uit de verte duidelijk te zien in het zonlicht.
Het waren klaarblijkelijk Oayana-Indianen, en om hun
onze vriendschappelijke bedoelingen kenbaar te maken,
moesten wij met alle acht man overeind gaan staan in de
wiebelende boot, die even tegen de rotsen vastgehouden
werd. Totdat een van de gestalten een gebaar maakte en zich
verwijderde. Het was nog onmoge lijk het geraas van de
Maboeka-soela te overschreeuwen.
Inmiddels had Kewali een niet al te evidente mogelijkheid
gevonden om de val ergens middenin door te scharrelen en
het merendeel van de arbeiders begaf zich zwemmend en
proestend te water om de boot, die soms gevaarlijk helde,
aan zijn boorden verder te slepen en tussen het voortdurend
stuitende en schurende gesteente vooruit te wrikken.
Terwijl ze hier volop mee bezig waren, lag opeens al een
kleine, ranke korjaal midden op het bovenste watervlak van
de val tegen een steen gemeerd, en rechtovereind in het
sikkelvormige bootje stond een jonge Oayana met zijn lange
gitzwarte haren glinsterend in de middagzon. Als gebeeldhouwd zijn prachtige, niet overmatig gespierde, maar harmonisch gebouwde en bijna gracieuze gestalte.
En wat een kleur! Een vleug van donkerrood lag over de
bruingele huidtint; in zijn mongools breed gezicht flonkerden uit de oogspleten twee zwarte lichtjes. Zijn ene bovenarm was omwonden met vier rijen helrode kralen, zijn
-
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andere bovenarm met vier rijen helblauwe, kunstig in het
midden vastgeknoopt. Hij had verder niets meer aan dan een
klein vermiljoen schortje vóór de onderbuik en stond daar
met zijn pagaai in de hand zwijgend toe te zien, totdat wij
vlak bij hem waren.
Kewali riep hem iets toe in het Oayana, en pas daarop
opende hij zijn mond voor een paar schaarse woorden,
waarna hij weer even snel naar de oever verdween als hij gekomen was, half pagaaiend, half van rots op rots in en uit de
korjaal springend. De beide andere gestalten waren al lang
niet meer te zien.
`Hier is de plaats,' deelde Kewali mee, maar zelf zagen we
al, boven op het schoongekapte gedeelte van het heuveltje
waartoe het eiland zich verhief, de artificiële witte vlek van
een regenmeter: eenzame, bescheiden getuigenis van de bemoeizucht der blanken in een wereld die nog onomstreden
die van de Indianen—der nog in volkomen vrijheid levende
Indianen—was. En na dit verraderlijk bescheiden begin—ons
bezoek kondigde het al aan—zal de bemoeizucht van jaar tot
jaar groter worden, onder het huichelachtig voorwendsel
weldaden te bewijzen en de vooruitgang, het algemeen belang, neen, de stedeling te dienen!
Bemoeizucht die stellig binnenkort zal uitgroeien tot veroveringszucht en het verdrijven van de oorspronkelijke kinderen van het land, — steeds verder de onherbergzame wildernis in. Zo was het altijd gegaan, vanaf het kustgebied tot
hier... Moesten dergelijke gedachten niet natuurlijkerwijze
omgaan in het brein van de hier ronddolende Oayana's ? Ze
waren wijs genoeg en een eeuwenoude ervaring had hun
voldoende geleerd. Sinds Columbus met zijn missionarissen
en soldaten, zijn geboefte en zijn mysterieuze proclamaties,
zijn onbegrijpelijke gouddorst.
Er was geen behoorlijke landingsplaats voor een boot als
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de onze, die de nietige korjaal van de Indiaan onmogelijk
meer kon volgen tussen de klippen waarachter hij verdwenen
was. Dichter bij de val moesten wij, door het water wadend
en over de stenen stappend, aan wal waar we een smal voetpad vonden dat tussen de kapoewéri (kreupelhout) naar de
kleine heuveltop voerde. Het bleek de plaats waar de drie
gestalten eerst gestaan hadden.
Onderweg waren wij al een paar Indianenkampen bij de
oever tegengekomen; bij herhaling zagen wij ze als minuscule burchtjes op een klein klippeneiland midden in de rivier
gebouwd, met uitzicht naar alle kanten en ongenaakbaar
voor sluipers, zelfs diep in de nacht. Maar ze bleken alle verlaten, ofschoon slechts voor kort. Zo'n primitief kamp vergaat anders binnen een paar weken,— en er waren soms
kostgronden waar de casave weldra geoogst zou kunnen
worden, zodat de beplanters van die velden zeker terug
zouden keren.
Hier echter, bij de Maboeka-soela op de heuvel, stonden
meerjarige katoenbomen, de onmiskenbare tekens van een
echte woonplaats. En daar zaten op de kale, van alle onkruid
bevrijde top zodat de rode aarde bloot lag, een vijftal hutten
gehurkt: twee grotere en drie kleine. Er was echter niemand
te zien.
Wij volgden de twee bosnegers, die wat Oayana spraken,
naar de achterste hut en vonden daar breeduit in hun hangmatten liggend: de man die ons in zijn korjaal tegemoet was
gevaren, zijn nog tamelijk jonge vrouw in volle weelderigheid van schouders, buik en borsten, naast hem in een andere
hangmat uitgestrekt, en een derde persoon, geheel in dekens
gerold behalve het prachtige regelmatige gezichtje: een kinder- of j ongemeisjesgezicht moest het zijn, —dat viel in het
halfdonker van de hut niet dadelijk uit te maken. De kleine
gestalte lag in een afzonderlijke hangmat, meer naar het
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midden toe van de vrij ruime hut, die niet meer dan een op de
grond staand zadeldak was.
Op een vraag van Kewali maakte de Indiaan in zijn hangmat een lui gebaar, en onze bootsman pakte uit een hoek
twee houten bankjes weg die hij Bob en mij aanreikte. We
gingen tegenover het drietal zitten, en althans de Indiaan en
zijn vrouw kon ik nu goed gadeslaan.
De rust op zijn jeugdig gezicht—een gelaten of wantrouwige rust, ik weet het niet—bleef onverstoord bij de schaarse
woorden die hij sprak. Alleen zijn niet geheel gave gebit
kwam daarbij nog bloot, en een enkele keer scheen het zelfs
alsof hij flauw glimlachte. Hij kon hoogstens vijfentwintig
jaar oud zijn, en zijn netjes uitgekamde haren hingen hem in
zachte golven tot op zijn schouder. Die van zijn vrouw, die
een nog ronder en mongoolser gezicht had met breed-uitstekende jukbeenderen, waren iets korter en wat meer zijwaarts uitgekamd. Een simpele maar ongetwijfeld sierlijke
coiffure. En dan de rijkdom en goede smaak van haar opschik! Bij ieder passend avondtoilet in Europa had het furore

kunnen maken.
Ook bij haar waren de bovenarmen met rode en blauwe
kralen omwonden, aan iedere arm één kleur, maar tot een
brede band van een tiental rijen uitgebreid. Om haar hals
hingen dezelfde rode kralen in een reeks van strengen, samen
meer dan een handpalm breed, prachtig kleurend tegen de
rossig-bananengelige huid. Rond haar rechterpols had zij
bovendien een platte, eenvoudige maar gladgepolijste zilveren band, bekervormig, en stijlvol passend bij twee zilveren
ringen aan dezelfde hand.
De man droeg ook een dergelijke zilveren ring, en beiden
hadden ze lendendoekjes van dezelfde vermiljoene kleur en
vorm, aan een dun stuk snoer hangend, die verder de billen
geheel bloot lieten zoals bleek toen ze later opstonden. Ze
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hadden ook beiden boven de kuiten een band van roodbruin
gekleurd dun koord, in een bosje hangend als een nogal losjes
gewonden streng. De vrouw had bovendien nog een band
van kralen om de enkels, weer aan de ene zijde helrode, aan
de andere helblauwe. Kennelijk liepen ze dag aan dag zo
feestelijk opgedoft in de wildernis rond, als Adam en Eva
zelf, tussen de slangen, de zwijgende.
Hoe de derde gestalte getooid was, kon ik nog altijd niet
zien; het dek bleef tot aan de kin opgetrokken. Het gezichtje
daarboven, in de hangmat, was heel regelmatig, uitgesproken
mooi met een lichtgebogen, niet te lange neus. Twee heldere,
glanzend-zwarte ogen lieten zien dat het meisje—want dat
moest het wel zijn—zeker niet ziek was, alleen wat schuw.
Ook zij had lange, als houtskool zo zwarte haren, boven het
voorhoofd tot een nauwkeurig-rechte pony geknipt, hetgeen de Indianen doen met de vlijmscherpe kaken van de
pireng, de gevreesde vis die op levend vlees, ook dat van
mensen, aanvalt.
De hele rijkdom in de hut bestond uit wat eetgerei, een
flinke hoeveelheid brandhout dat aan twee kanten van de hut
muursgewijze was opgetast zodat het door een goed-bedachte ventilatie vlug kon uitdrogen, verder wat trossen bananen
die achter het hoofdeinde van de drie hangmatten op de
grond lagen. De hangmatten zelf waren van vezels gevlochten en onversierd; ze hingen aan opmerkelijk dunne, maar
klaarblijkelijk heel stevige koorden.
Op een gezegde van de Oayana bracht Kewali ons, ergens
uit een hoek van de hut vandaan, ieder een reusachtige pisang
die goed smaakte en op mijn beurt gaf ik de man en de vrouw
een sigaret die ze gretig en met diepe teugen oprookten,
zonder dat ik te weten kon komen of deze bewerkte tabak
hun smaakte of niet. Om enige toenadering met het meisje
te beproeven bood ik ook haar een sigaret aan die ze wel aan[86]

HET EIND VAN DE KAART

nam, maar toen ik haar vuur wilde geven hield ze de sigaret
van haar mond af in het vlammetje (zoals de Indianen gewend zijn te doen met hun sigaren van ruwe tabak met fijne
boombast als dekblad) en lachend gaf ik mijn poging op,
zonder dat er enige uitdrukking, tenzij misschien die van
verbazing— of vrees—op het gezichtje viel te lezen.
Ik probeerde het toen met een stukje chocolade, dat ze
wantrouwig bekeek en weigerde in de mond te steken, ofschoon zowel de man als de vrouw in hun hangmat herkennend `sukratti' zeiden en haar bemoedigend toeknikten.
Hetzelfde spelletje herhaalde zich met een pepermuntbonbon die ik zorgvuldig voor haar uit het cellolaantje peuterde,
onder wanhopige pogingen haar te beduiden dat het zoet
was.
Buiten de hut stond een primitieve suikerrietpers waaraan
ik kon zien dat ze heus wel behoefte aan zoetigheid hadden.
Maar alles bleef tevergeefs. In een onbewaakt ogenblik gaf
het kind alle drie geschenkjes door aan de vrouw die in het
midden lag, en deze begon heel rustig het bonbonnetje af te
likken.
Verdere toenadering bleek onmogelijk. We zaten een hele
poos zwijgend tegenover elkander, al trachtende iets meer
van elkaar te weten te komen door de ogen alleen, —zij stellig
niet minder dan wij. Maar daar bleef het bij. Stom van me,
niet meer dan vij f of zes terloops opgepikte Oayana-woorden
te kennen. Hier zat ik met al mijn aan Ulfila's Gotisch en
Panini's Sanskriet verdane jaren, en met mijn buik vol Ruusbroeck's-middelnederlands. Om van mezelf te kotsen!
Ten slotte vroegen wij via Kewali om een paar inlichtingen, die spaarzaam en aarzelend door de man gegeven
werden. Er woonde nog een andere familie bij hen, maar deze
was op bezoek gegaan bij bekenden `ergens in het bos'. Het
Indianendorp Popokai, dat een klein stuk hogerop moest
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liggen, heette niet meer bewoond, — de mensen waren voorgoed vertrokken `naar boven', waarmee bedoeld wordt:
dieper het binnenland in. Het eerstvolgende Indianendorp
heette `veel te ver'. Dicht bij de Paloemeu-rivier? Ja, die kant
uit...Ga maar, men komt er wel...
Daarmee moesten we het stellen, en na besloten te hebben
toch nog een kijkje te gaan nemen in Popokai—wantje kon
nooit weten—namen wij maar afscheid van onze niet juist
onvriendelijke maar toch erg ontoeschietelijke Oayana's. Zo
gauw wij echter de hut de rug toekeerden en ons langs de
paar andere hutten en de katoenboompjes naar het voetpad
begaven, waren de Indianen opeens alle drie uit hun hangmatten en bleven ze buiten op de hoogte staan om ons na te
kijken.
Ik keerde mij om en zag nu dat ik mij niet geheel vergist
had. Het was een meisje, ze moest dertien ofveertienjaar oud

zijn, een prille maar al rijpende gestalte, een halfhoofd korter
dan de vrouw die de grootste en stellig ook de aanzienlijkste
van de drie was. Een dochter van het echtpaar kon ze intussen
niet zijn, een zusje van de man of de vrouw misschien, maar
veel waarschijnlijker de tweede vrouw van de Oayana, of
althans een in reserve... Zo gaat dat hier, wijse lijk genoeg.
Later, toen wij beneden in onze boot zaten en al varend
onder aan de heuvel de oever waren genaderd waarboven het
drietal ons stond na te kijken, zag ik hoe het meisje teder tegen de man aan leunde en de vrouw een klein eindje er van-

daan stond. Welke stedeling kent de roerselen van een Oayana ? Wat weten we van hun liefdesleven?
In de hut had een sfeer van innigheid, zelfs een uitgesproken erotische stemming geheerst. De ongewone, angstvallige
pruderie van het meisje had daartoe het nodige bijgedragen.
(En we kennen genoeg verhalen van het misbruik dat van de
Indianen in het bosland door sommige bezoekers—zwarte en
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kleurlingen—gemaakt wordt, om deze schuwheid te rechtvaardigen.) Een vleug daarvan woei nog naar ons over terwijl we de bocht stroomopwaarts rondden, —in de verte nog
de drie roodkoperen gestalten onbeweeglijk in de zon, totdat
ze door het groen van de wildernis aan ons oog onttrokken
werden.
Nog twee kleinere stroomversnellingen over en we waren
bij Popokai. De plaats was inderdaad geheel verlaten. Het
landschap was onveranderd stil en zonder enig zichtbaar
spoor van mensen. De drie Oayana's waren de eerste medeschepselen geweest die wij in bijna achtenveertig uur waren
tegengekomen. Hoe ver zouden we niet moeten trekken
voordat wij er weer een paar zouden ontmoeten? En de
terugweg zou minstens even zwaar zijn als de heenweg. Wij
hadden niets bij ons om te kunnen kamperen, we hadden de
uiterste grens van onze mogelijkheden bereikt en moesten nu
terug. Helaas, helaas... Ik had best verder gewild, maar wie
wenst door te dringen tot het hart van dit land—het altijd verder wijkende hart— moet elke stap met een zorgvuldige strategie voorbereiden. Ingenieurswerk is er voor nodig, tenzij
men hier thuishoort. Toch zou het boeiend geweest zijn de
Tapamahoni nog verder in zijn bovenloop uit het grensgebergte dat Suriname van Brazilië scheidt, te verkennen.
Voor ons was het niet meer weggelegd. De beraadslagingen duurden maar kort en zelfs de durfal van een Kewali,
die altijd voor alles te vinden was geweest, voelde onmiddellijk voor teruggaan. Hij kende de weg niet meer en we hadden veel te weinig bij ons. Bob had bovendien genoeg gezien
van het waterdebiet hier.
Even nog draalden we, haalden eens diep adem en keken
nog eens goed om ons heen. Wie van ons zou in dit oord nog
ooit terugkomen? Welke anderen na ons—van onze vele
bekenden—zouden dit alles ooit te zien krijgen? Zelden
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maakte ik met zoveel weemoed rechtsomkeert. En dat na al
de plaatsen en mensen die ik in mijn leven al voorgoed vaarwel heb moeten zeggen.
Reeds sloeg de motor weer aan en verstoorde met zijn
geronk de stilte van het oerwoud en van de statige rivier, die
wij maar tot op de helft van zijn stroomgebied hadden verkend. Wij maakten een wijde boog over het gladde watervlak waarin de bomen zich weerspiegelden, en aanvaardden
de terugweg.
Stroomafwaarts gaat het heel wat sneller dan opwaarts, en
de eerste val—nu opeens stroomversnelling—die we door
moeten, wordt vliegensvlug gepasseerd. Dan zijn we weer
bij de Maboeka-soela en hier begint een ware worsteling om
de boot tussen de rotsen door te krijgen zonder dat hij kantelt. De arbeiders gaan allen te water, rukken en houden
tegen, springen en wippen over de boot als ware duivels, terwijl het water om de boorden heen raast en in hoge gulpen
opstuwt wanneer ons vaartuigje—wat is het plotseling pietepeuterig geworden! —iets te schuin komt te liggen.
Onderwijl staan daar weer op de heuvel de drie rossige
gestalten— onze jongste ontmoeting op de heenweg—onbewogen toe te kijken. Het meisje weer hand in hand tegen de
man aangeleund, de vrouw twee passen ernaast. Bij het naar
beneden duiken door de val verliezen wij hen voorgoed uit
het oog. Nu leven ze daar verder in hun volstrekte eenzaamheid, paradijselijk en eenzelvig, maar onaantastbaar. Tenminste voorlopig.
De aanvankelijk niet erg geloofwaardige voorspelling dat
de terugtocht gevaarlijker zou zijn dan de heenweg, blijkt
maar al te waar. Nu al moeten wij viermaal de boot verlaten
en langs de rotsen of de sleeppaden naar beneden klauteren
om daar af te wachten hoe de arbeiders in de op hen neerstortende waterhozen de boot heffen en wrikken en wringen
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door de nauwe doortochten, totdat hij weer een paar decimeters doorschiet. Ze lachen en spotten nu niet meer; hun gezichten staan grimmig en verwrongen, en luid klinken de
commando's over het geraas van de val heen, — totdat de boot
eindelijk weer beneden in een betrekkelijke kalmte varensklaar ligt.
Bij het opgaan hadden de arbeiders vrolijk allerlei vriendelijkheden over de soela's gezegd. Nu echter, wanneer ze er
goed en wel doorheen zijn, keren ze zich nog eenmaal om,
kijken de val na en schelden erop. Atéma gaat zelfs zover dat
hij Bob bij de Kentoetów, die we zojuist met moeite gepasseerd zijn, het dringend verzoek doet: `Schiet op hem, meneer, deze gemenerik.' En pas als Bob ook werkelijk gevolg
geeft aan zijn wens en een schot lost op de grootste waterhoos, die wij angstvallig bij het doortrekken vermeden hadhadden, maar nu nog eens benedenwaarts van nabij zijn gaan
bewonderen, beginnen de roeiers tevreden te lachen en te
roepen: 'Hai, hij heeft hem geraakt, dat is goed voor hem!'
En dan krijgt de soela nog een paar fl inke schimpscheuten
naar zijn bruisende hoofd toegeschreeuwd.
Hoogst natuurlijk en zelfs poëtisch is de animistische verhouding van deze halve natuurmensen tot het landschap en
tot de dingen. Toen bij een van de vallen een arbeider zijn
koela-stok kwijtraakte, heette het: `De soela heeft mijn staak
opgegeten.' Op een andere plaats weigert de motor aan te
slaan en er wordt kalmweg geconstateerd: `Hij houdt van
deze plaats, hij wil hier blijven.' Een van de mannen vergat
ergens een paar schoenen waarop hij erg trots was. Toen
we na vier dagen op dezelfde plaats terugkwamen, stonden
zij er nog net zo als ze waren achtergelaten. `Oh, ze zijn op me
blijven wachten,' stelde hij vast.
De dieren worden ook toegesproken en de bosnegers kennen ze woordelijke gedachten toe. Onwaarschijnlijker nog
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beschouwen ze ook de dingen als bezielde wezens. Bij een
smalle, moeilijke doorvaart in een kreek tussen twee eilandjes had ons een taaie tak in de weg gezeten. Ofschoon wij
hem al gepasseerd waren, keerde een van de arbeiders terug
en hakte hem af; niet om een mogelijke latere voorbijganger
te gerieven (dit soort altruïsme is hier onbekend) maar om de
hinderlijke tak te bestraffen, zoals bleek uit zijn woorden
onder het kappen: `Jou ellendeling, daar ga je!'
Telkens weer hoort men: `Dit ding wil niet', of `Dat ding
is te haastig.' Alles heeft hier een eigenleven, een eigen wil en
een eigen aard. Een mens moet maar trachten alle andere
wezens te slim af te zijn of anders ze te paaien. Het is een geanimeerde levenswijze, zo goed als elke andere. Veel geanimeerder eigenlijk.
Dit zijn zo de gedachten die onwillekeurig bij mij opkomen tijdens de rustige, snel doorgevaren afstanden tussen
de talloze versnellingen en vallen, of onder het wachten op
inscheping, terwijl de boten drempel na drempel omlaag geschoven worden. Van boven een val af is het een ontzagwekkend gezicht, een heel stuk lager de rivier als een blinkende
band verder te zien stromen, met de wetenschap: dáár
moeten we straks ook komen. Opgaand ziet men de waterbarrière voor zich, maar mist het perspectief en daardoor het
besef van de uitgestrektheid van het natuurfenomeen.
De vallen zijn doorgaans veel breder dan de rivier zelf omdat ze door begroeide en kale rotseilanden onderbroken worden en uitkomen op een wijd verstillingsbassin, waarin de
schuimvlokken ronddansen en de waterkolken langzaamaan
hun vaart verliezen. Iets verder is het watervlak alweer
spiegelglad en het weerkaatst het oeverbos in streperige, impressionistische vlekken geelgroen en bruin, tot waar midden
in de rivier het hemelblauw en de witte wolkenplukken dooreengespoeld worden.
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Het loopt al tegen de avond wanneer wij boven aan de Gandafoetoe in ons basiskamp terugkeren, waar Fikky intussen al
gewassen en gekookt heeft. Het valt mij op dat Atéma, die al
deze dagen een padvindershoed gedragen heeft, hem vandaag
ook tijdens de moeilijkste sleeppartijen in het water onafgebroken op het hoofd heeft gehad. En al stond hij ook tot
zijn kin in het water, de hoed was en bleef kurkdroog.
Zonder één nat vlekje erop is hij er nu mee in het kamp teruggekeerd, — en al die tijd hield ik zijn hoed in de gaten. Vol
bewondering voor dit staaltje van modieuze virtuositeit zie
ik hem nu pas, nu hij écht een bad gaat nemen in de avondlijke soela, het hoedje zorgvuldig afzetten en netjes op de
grote rots bij het water neerleggen.
Nog vinden een paar van de arbeiders de moed om wat te
gaan vissen en jagen, maar tegen dat het geheel donker is,
keren ze onverrichterzake terug. De lange dag is veel te vermoeiend geweest met zesmaal de vallen op en ze weer zesmaal af te sjouwen, zonder dat ze ook maar één keer begonnen te morren of zich eventjes misnoegd toonden.
Dit resultaat weet Bob te bereiken door zijn grote psychologische kennis van de bosnegers en zijn eindeloos geduld bij
de toepassing van die kennis. Hij heeft hierdoor een onbeperkt gezag—de Djoeka's noemen hem dan ook granman
(gouverneur)—en op zijn beurt delegeert hij het gezag aan de
kapitein van elke boot, zoals Kewali dat op de onze is. Aan
diens commando's onderwerpen ook wij ons gewillig, en
het moet gezegd voorden dat hij er een bescheiden maar verstandig gebruik van maakt.
Onze laatste wake op het rotsige schiereiland onder de
mopéboom is alweer een prachtige sterrennacht, waarin Bob
en ik nog lang zitten te bomen over allerlei geologische
eigenaardigheden die wij op deze interessante dag tegenkwamen. Maar op de achtergrond van dat alles blijven voort[93]
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durend de drie zwijgende Oayana-gestalten onbeweeglijk
staan. Op de heuvel van Maboekà.
Er valt een rijpe mopévrucht in het zwarte water van een
schuurgat op de steen. Ik vis hem eruit op en eet hem op, als
vaker onderweg, omdat ik—zo leert het Surinaamse volksgeloof—dan stellig nog eens op deze onvolprezen plek terugkeer.

Donderdag—Wat heb ik gisteren veel geschreven. Het moet in
een soort van trance gebeurd zijn, door een zekere opgewondenheid, waarbij ik misschien de dagen door elkaar gehaald
heb. En nu voel ik mij wat koortsig vandaag en zou het liefst
in mijn hangmat zijn blijven liggen. Maar we moeten voort,
want Bob heeft het in zijn hoofd gezet dat het een goed ding
zou zijn wanneer er langs dit hele vallen-complex een sleeppad gemaakt werd ten behoeve van onszelf en anderen na ons,
zodat je minstens een hele dagreis kunt uitsparen en een
opeenvolging van hachelijke avonturen, door de boten
dáárlangs op en af te sjouwen. Hij wil daarom het terrein
gaan verkennen en alvast een paar arbeiders meenemen voor
het openkappen—te veel werk voor één man—om zich een
doortocht te banen door het dichte onderbos. Op het kompas af en geleid door het gedruis van het neergutsende water
in de nabijheid.
Of ik meeging, vroeg hij, en het is mijn eer te na geweest
om nee te zeggen, stom genoeg. Want het is een barre, urenlange tocht geworden, met een adembenemende episode van
acuut levensgevaar voor een van ons groepje. Als Bob echter
met zijn koppigheid zich eenmaal iets in zijn hoofd gezet
heeft, is er geen houden aan.
De bosgrond was glibberig, oneffen en vochtig; die grondse geur van een eeuwenlang vrij voortwoekerende plantenwereld heeft iets bedwelmends datje, zodra je erin binnen[94]

HET EIND VAN DE KAART

dringt, dwingt tot verder gaan, steeds verder, tot aan de bevrij ding door het opene,— daar waar de rivier weer ligt te
briesen tussen het naakte gesteente en er geen bomen meer
staan. Maar zover kwamen we niet. Onderweg moest ik mij
telkens aan lage takken, soms aan maar al te dunne twijgjes
in mijn bereik, vastgrijpen om niet te vallen. Strafvoor mijn
onnadenkendheid om niet een dikke aangepunte stok mee te
nemen; hubris van de respectloze voor het oerwoud—silva
invicta — stedelingenstommiteit.. .
Moeizaam heb ik mezelf voortgezeuld, struikelend over
gevallen takken of rottende stronken, al gauw in de achterhoede geraakt en hierdoor elke keer bang de anderen uit het
oog te verliezen; scherp uitkijkend naar wat het verse, nauwelijks schouderbrede tracé was en wat alleen maar een korte
bedrieglijke opening bleek in die warboel van struiken en
stammen en laag geboomte, versomberd door de hoge loofkruinen daarboven. Akelig tijdverlies om weer twintig passen terug te gaan en het tracé terug te vinden.
Soms kon ik alleen op de veraffe kapgeluiden af gaan,
wanneer ze niet overstemd werden door het gedruis van de
vallen, mijn gehoor tot het uiterste inspannen omdat blijkbaar niemand onder het voortgaan sprak, alleen nu en dan
uit de bruingroene etage boven mij een helle vogelschreeuw
klonk. Niet in te denken hoe vreselijk het moet zijn wanneer
je 's nachts moederziel alleen in zo'n bos zou staan. Het is
overdag al beangstigend genoeg. Een onbestemde angst, zoals ik mij uit mijn kinderjaren herinner.
Het spreekt vanzelf dat ik de nodige schrammen en steken
heb opgelopen. Het was onvermijdelijk. Ik ben echter niet
de enige geweest die bij terugkomst in het kamp onze RodeKruiskist heeft aangesproken, hoewel pas als vóórlaatste,
vóór Bob. Ik ben er nog genadig van afgekomen vergeleken
met onze arme Asaprà, een goedlachse slankerd van een bos[951
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neger, die door een slang gebeten werd,—het onherroepelijke
sein om te stoppen en terug te gaan.
Natuurlijk eerst algemene consternatie midden in het bos.
Asaprà, begreep ik, had met een onmiddellijke reflex de slang
door zijn ruggewervel gekapt, nog eer hij zich er goed en wel
rekenschap van gegeven had dat hij op het vermoedelijk
half-slapende ondier getrapt had en door de gestoorde slang
in zijn voet gebeten was. Toen ik ze, op het alarmerend luid
gepraat af, had ingehaald, had het groepje reeds vastgesteld
dat de bijna anderhalve meter lange, nu al aan moten gehakte slang een `owroekoekoe-sneki'* was. In Suriname
weet zelfs een kind dat zijn beet meestal dode lijk is; tenzij er
binnen enkele minuten goede maatregelen getroffen worden
of... de gewonde in het preventieve bezit is van een `koti', een
bezweringsmiddel in je body, aan de twijfelachtige effectiviteit waarvan bijna iedereen hier gelooft,—behalve de doktoren dan en de blanken, de betweters.
Onder de arbeiders was al een dispuut gaande of Asaprà al
dan niet een goede `koti' in zijn lijf had, nog betrouwbaar en
weet-ik-veel. Want anders... Ik was mij op dat ogenblik
er maar al te zeer van bewust wat dit `anders' te betekenen
had: met de scherpste houwer (het kapmes ) de gebeten plek
diep uitsnijden, of als de beet vóór aan de voet is, de getroffen
teen radicaal afkappen. Ik kende zelf een paar voorbeelden
uit het verleden, verminkte mannen ten gevolge van een
slangebeet.
De deliberatie rondom onze wat vaal weggetrokken Asaprà—op de grond gezeten keek hij met een vreemde grijns
omhoog—werd bars afgebroken door Bobs commando:
`Een dik koord of een dunne liaan! Geef hier! Twee stevige
stokjes!'
In een oogwenk had hij een tourniquet om het been van
* De Bothrops atrox —een groefkop-adder.
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Asaprà gelegd en flink aangedraaid. Zowel hem als zijn nu
op de ellebogen steunende patiënt stonden dikke zweetdruppels op het voorhoofd. Mal, datje juist zo'n bijkomstigheid zo duidelijk bijblijft. Net als het strakke gezicht van Bob
tijdens deze hele episode.
Wijze woudloper! In een blikken doos die hij uit zijn
broekzak haalde, zaten een paar ampullen slangebeetserum
en een kleine injectiespuit,-niet langer iets onbekends onder
de bosnegers. Ze zijn verzot, zou je kunnen zeggen, op inspuitingen; ze geloven eraan, meer dan aan tabletjes of capsules.
`Bak'a koti eh... A go doe boen,' stelden ze vast. T en
"koti" van de blanken... zal vast wel helpen.' Onderwijl zat
de patiënt zwaar te ademen, zonder verder een kik te geven.
Hij liet een diepe zucht en leek wat opgelucht na dt tweede
inspuiting. Bob was het kennelijk ook.
Daarna nog even rust maken, Asaprà een slok uit mijn
platte whiskyfles, tourniquet wat losser, -riskeren maar. Het
snelverband dat ik hem aanbracht op de getroffen plaatstevoren even met een zakmes ingesneden om het flink te
laten uitbloeden-bekeek hij met een skeptische oogopslag
alsofhij zeggen wou: `Wat doe je nu nog voor overbodigs...'
Maar tegen Bob zei hij wel, toen hij opstond om naar het
kamp terug te strompelen: `Danki meneri.'
Het was een goede les in `beheerste doodsangst', die hele
houding van zo'n in acuut levensgevaar verkerende Djoeka,
bedacht ik onderweg. Geen stoïcisme dit, maar denkelijk een
uit een nog onbedorven biologische conditie wellende aanvaarding van het noodlot, of liever: een intimiteit met het
noodlot. Geen bravoure, geen machismo tegenover de dood,
zoals ik in Mexico niet zonder gruwen ben tegengekomen,
maar vrees zonder paniek; een hoogst natuurlijke angst, maar
zonder verzet. Het is de westerling die zinloos tegenspartelt;
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ofschoon hij —dat moet ik toegeven—met kennis, met knowhow tracht aan te vullen wat hij aan evenwichtige biologische
conditionering, aan natuurlijke wijsheid is kwijtgeraakt. Wij
zijnalemkdvozprehist;donzbeurt
hebben wij vandaag elkaar aan te vullen en bij te staan.
Ik liep op de terugweg in de voorhoede, maar toch achter
een van de `kappers' aan, en op een gegeven moment hoorde
ik hem voor zich uit neuriën: `Sonfowroe eh... Aaaai-ai-ai,
Sonfowroe koni eh...' Een tribuut aan Bob en aan zijn `koni'
(kennis en kunde) .
Met dat al voel ik me vandaag toch ook aardig verfomfaaid. Mijn kleinere ellende bleef gisteravond nog verdrongen door de grotere van Asaprà. De thermometer die we
hem onder de tong staken wees toen geen noemenswaardige
verhoging aan en vanmorgen evenmin. Integendeel, nu zit
hij alweer te praten en te monkelen als altijd. Maar van de
weeromstuit voel ik me nu, eerlijk gezegd, ellendig. Met
behalve mijn opgezette poten nog iets straks binnen in mijn
beide dijen erbij, en nu wél een wat pijnlijk gevoel in de liesstreek; kleine harde kliertjes waar je liever niet op drukken
moet. Onzin... dat kan ook komen van al die tot bultjes gezwollen insektebeten boven en beneden mijn knieën. Gebrek
aan antistoffen die mijn versteedste lichaam nog moet leren
produceren, hoop ik maar. De bosnegers hebben geen last
van de duizenden nauwelijks zichtbare 'seer cleine dierkens'
in het bos, alleen van de onzichtbare, in hun bloedbaan en
hun ingewanden. Een troost dat ik in ieder geval geen malaria
onder de leden heb, noch filaria of een van die nare tropenziekten.
Vrijdag Onvermoeibare Bob, hij gedraagt zich soms ook in
zijn besluitvorming net als een blanke bosneger, heeft van
zijn sleeppad afgezien. Het terrein heeft hem geleerd dat het
—
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te lang zou duren om het over de hele lengte langs de Gandafoetoe-vallen aan te leggen, —net zoals onze Djoeka's al bij
voorbaat dachten, al toonden zij zich niet onwillig om hem
zijn zin te geven. Nu beschouwen zij daarenboven het ongeval met Asaprà als een omen om er maar liever niet aan te
beginnen.
Het blijft voor later, want het is best te doen, houdt de
Zonvogel vol, en is het lange sleeppad eenmaal klaar, dan
wordt het trekken over de serie vallen een kwestie van een
paar uren, ongeacht het droge seizoen met al te veel hinderlijk
gesteente, of het natte seizoen met een veel te hevige waterstroom in de gezwollen rivier. Vooral voor het afzakken van
de vallen, waar wij over een paar dagen mee te maken krijgen, is het erg belangrijk om de vallen heen te kunnen trekken. Stroomafwaarts varen is doorgaans nog gevaarlijker dan
stroomopwaarts; `soebi dan', klimmen, zoals dat bij de
Djoeka's heet, minder hachelijk dan `basja dan' of `dongo',
dalen, omlaag werken.
We zijn nu moeizaam door de smalle wilde geulen tussen
de rotsen naar boven gesukkeld, hebben nog rustig een heel
stuk van de Tapamahoni kunnen opvaren, maar kwamen
helaas wéér voor een blijkbaar eindeloze reeks vallen te staan
en een beetje verkenning waaraan ik—wijzer geworden—niet
heb meegedaan, overtuigde Bob dat het ons weer menige dag
zou kosten om slechts enkele tientallen kilometers bovenwaarts te komen. Uitgesloten met het oog op tijd en proviand.
Het binnenland maakt het ons hoe langer hoe lastiger; het
geeft zijn geheim niet zonder veel tegenstand prijs, pas na een
hardnekkige, tijdrovende strijd. Die heeft onze expeditieleider althans in deze mate niet op zijn programma staan, ik
kan hem dus geen ongelijk geven wanneer hij ditmaal, laat
in de namiddag, besluit dat wij morgen teruggaan, omdat
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wij anders geen kans zullen hebben om ook nog iets van het
ongetwijfeld belangrijkere Lawa-gebied met eigen ogen te
zien (het is zijn opdracht andermans ogen niet te vertrouwen).
En eerlijk gezegd, ik voel me niet zo daverend in vorm, dat
ik er op dit ogenblik op gebrand ben om mij nog verder te
verwijderen van de bewoonde wereld, in casu de meetpost
aan de Tosso-kreek, die voor mij reeds `de bewoonde
wereld' geworden is.
Van daar uit kan ik altijd naar de stad terug; maar ik moet
er niet a an denken, zo'n nederlaag! Liever alles verbijten,
meedoen, meelachen, jezelf vergeten, wat immers telkens
lukt zodra je maar met het verdergaan of het bivakkeren
bezig bent, omdat het avontuur—elke keer een beetje gevarieerd—voortdurend boeiend blijft. Bovendien, kan ik onderdoen voor ons stelletje bosnegers, import van hoogstens
drie, vier eeuwen her,—ik, nakomeling van de oudste bewoners van dit land ? Volhouden dus. Ik weet nu al dat ik niet
op de meetpost achterblijf en meega de Lawa-rivier op, die
onbekende verleider. Desnoods begraven ze me daar maar
ergens; beter dan op een van die naargeestige kerkhoven
nabij Paramaribo.
Kajo, onze kok vandaag, komt mij halen om mij iets interessants te laten zien; ik moet ophouden met schrijven.
Het is een grote vaalgrijze luiaard die ze in het bos zonder
veel moeite gevangen hebben. Hij zit nog vastgeklampt aan
de tak waaraan ze hem vonden hangen. Maar ze kunnen niets
aanvangen met het arme beest; het is oneetbaar, geeft geen
kik, verroert zich niet. Het dient alleen maar om naar te
kijken: lange bleke haren, iets onuitsprekelijk looms in dat
welgedane lichaam, een slaperig kopje dat zich nu en dan
moeizaam een paar centimeters opricht en zich daarna met
een domme schaapachtige blik van alle toeschouwers afwendt. Een symbool van troosteloze overgave, van wan[ioo]
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hoop; meelijwekkend. En zoiets teelt zich nog voort, door
alle eeuwen heen. Moet ook deze schijnbaar weerloze gast
de `survival of the fittest' van Darwin helpen bevestigen ?
Wonderlijke moeder Natuur...
ook ter wereld, geschoren voel ik mij beter
dan met een stoppelbaard. Waarom eigenlijk?
In de vroege ochtend hang ik mijn scheerspiegeltje op aan
een heester nabij een neerstromend armpje van de Gandafoetoe en begin tijdens de paarsrode zonsopgang zorgvuldiger dan anders mijn toilet te maken. Want vandaag keren we
naar een uithoek van de bewoonde wereld terug. Alles is
relatief,—het zal nog volop wildernis zijn, maar wij zullen
weer langs Bosnegerdorpen komen en hopen, als we geen
tegenslag ontmoeten, zelfs de waarnemingspost aan de Tossokreek nog vóór de avond te bereiken.
De vrachten worden met oude routine langs een gedeeltelijk door het water overspoeld keienpad naar de bovenkant
van de `vrouw', de Oema-Ganda-foetoe (de benedenste der
twee vallen van die naam) gedragen, en daarna wordt ook
onze `God zij met ons' door de stroomversnelling omlaag
geloodst, waar hij de achtergebleven `Oppoliba' opzoekt,
zodat zij te zamen naar de benedenste van de tweeling-vallen
kunnen varen. Daar is het opnieuw uitladen, vrachten versjouwen en boten over de stromende helling trekken.
In een baaitje onder aan de val vinden wij onze benzinevaten nog netjes onder hun dekzeil terug, en daar gaan we
dan met al ons hebben en houden aan boord voor een even
snelle als hachelijke vaart. We moeten in één dag afleggen,
waar we op de heenweg twee volle dagen over gedaan hebben. Vóór ons stulpt zich in volle zonneglorie de Teboe te
voorschijn uit het bos, een steen-gevaarte dat mij nu doet
denken aan een Aztekische piramide, glad-behouwen, maar
Zaterdag Waar
—
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verweerd en beplekt met korsten van groen en grauw. De

schaduwval laat zijn volle gladheid zien, met een grote
schuine barst overlangs. Het blijkt nu wel dat hij uiterst
moeilijk te beklimmen moet zijn, ofschoon betrouwbare
zegslieden ons intussen verteld hebben, dat jaarlijks de Djoeka-priester uit het naaste bosnegerdorp Granbori erheen
trekt om op een bepaalde dag op de top zijn offerande te
brengen. Deze bestaat hoofdzakelijk uit voedsel, olie en rood
katoen.
De Oayana's schijnen zich goed op de hoogte te stellen
wanneer dat gebeurt, en gaan er dan op hun beurt naar toe
om er de offergaven van de `onnozele' bosnegers weg te
halen. De Dj neka's echter vertellen van hun kant, dat het de
Indianen zijn, die daar gaan offeren, en ze vinden het maar
een griezelig gedoe. Vermoedelijk bezitten beide versies van
het verhaal een kern van waarheid. Overigens betekent

`teboe' in het Oayana slechts `steen' en is de Indiaanse naam
van deze kale berg `Tehere-bakoe' waarvan de betekenis mij
niet bekend is.
Hoe meer wij hem naderen, hoe meer de beide welvingen
van zijn zijkanten aan onze blik onttrokken worden. Ten
slotte wordt ook de bovenrand van het steengevaarte door
het bos en de nevels die daaruit opstijgen als een kleinigheid
verzwolgen.
Het is nog vroeg en overal op de keien in de rivier zitten er
boseenden. Ondanks onze stilgezette motoren—de stroom
van het water blijft ons vaart genoeg geven en anders wordt
er zo nodig zachtjes gepagaaid—vliegen de vogels toch op, de
een na de ander, voordat we ze dicht genoeg genaderd zijn.
Zodat jammer genoeg geen van onze wijd-echoënde schoten
doel treft. Wat een povere jagers zijn we met zijn allen! Ook

de grote witte, reigerachtige kcemawai's, die zwierig en niet
al te hoog overvliegen, laten zich bij al hun overmoed toch
`IO2]
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niet verschalken. Maar bij het overladen voor een nieuwe val
ontdekken de arbeiders apen hoog in de bomen van het
oeverbos, en in minder dan geen tijd hebben ze er twee neergeschoten, — zielige wezens die verslapt in hun dood er haast
nog menselijker uitzien dan levend en wel. De Djoeka's
echter juichen en geven de overige ontsnapte apen nog wat
scheldwoorden achterna. Ze zijn verzot op apevlees en weten
zich nu verzekerd van hun `stimofo' (lekkerbeetje) voor vanavond.
Al voordat we onze vroegere kampeerplaats, onder aan de
Pon-soela hebben bereikt, ontmoeten wij de twee boten met
Oayana's en de ene met Trio's, die wij vier dagen tevoren, op
onze heenreis, voorbijgevaren waren. Ook nu is hun groet
kort en uiterst summier. Ze vragen niet, zoals onder de bosnegers gebruikelijk is, waar vandaan we komen en waarheen
we gaan. Ze verwachten van ons ook geen vragen of uitleg.
Langzaam maar gestadig peddelen ze voort, — een beweeglijk
deel onder de vele beweeglijke delen van de eeuwenoude
onveranderlijkheid die hier heerst.
En we beginnen ook de eerste bosnegers in hun korjalen in
te halen, eenlingen met op de voorplecht van hun boot de
onvermijdelijke jachthond. Dan weer zijn het een paar vissers, die voor enkele bladen tabak of een doosje lucifers een
moot vis met de arbeiders inruilen. Voor verkoop vragen ze
zulk een dwaas-hoge prijs aan geld--waarvan ze blijkbaar
niet al te veel notie hebben— dat we er maar van afzien en ze
de vriendelijke groeten nageven.
Ten slotte, als het al volop middag is en we de nodige
natte pakken hebben gekregen in de stroomversnellingen
die we moesten doorworstelen zonder dat wij de boot konden verlaten, arriveren we weer bij het zuidelijkste Djoekadorp, Granbori, waar we ons netjes hebben aan te melden ten
bewijze dat wij veilig en wel uit de onbewoonde wereld, de
[103

ALBERT HELMAN

geestenwereld der Indianen, zijn teruggekeerd. Hiermee
voelen de Granboriërs zich kenne lijk van elke verantwoordelijkheid voor ons verlost. Heeft men ze in het verleden niet
al te onrechtvaardig beschuldigd van gebrek aan behulpzaamheid ?
Boven en beneden aan de waterkant staan opnieuw alle
vrouwen; het zijn er meer dan toen wij de vorige maal passeerden. De jonge Eva's schertsen, de oudere bedelen om
tabak en argumenteren tegen ons mannen: `Vergeet niet dat
wij het zijn die jullie gemaakt hebben,'—want het zijn
uiteraard de aanvalligste, die het meest van de arbeiders gedaan krijgen.
De schoonheidscanon voor vrouwen is bij de bosneger
heel anders dan bij ons. Ofschoon een slank efeben-type
onder hun j ongedochters vrij veelvuldig voorkomt, voelen
zij meer voor een gezette volboezemige lichaamsbouw. De

zwangere en zogende vrouwen worden ondanks hun onesthetisch lang hangende borsten met bijzondere consideratie
bejegend. En ze koketteren voortdurend met deze nutritieve
lichaamsdelen.
Vermoede lijk is de sterk gerekte vorm die hun boezem al
gauw heeft en die ons lelijk voorkomt, minder te wijten aan
het lange zogen, dan wel aan de vele schuddende bewegingen
die de vrouwen maken bij het dagelijks stampen van het
voedsel en het `slaan' van de was. Immers, die wordt aan de
waterkant gebeukt met korte `kodja's' (knuppels) waarvan
sommige exemplaren fraai bewerkt zijn aan het handvat.
De meisjes daarentegen, die tot aan hun huwbaarheid ook
met de onderhelft van hun lichaam volkomen naakt en
schaamteloos rondlopen, zijn ook daarna, wanneer ze slechts
een korte lendendoek om de heupen dragen, in onze ogen
prachtig van gestalte en met welgevormde borsten, maar
zo weinig beachtenswaardig voor de zwarte kenner, dat ze
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zich meestal bescheiden en verlegen op de achtergrond
houden. Hun boezem hangt nog niet zwaar genoeg omlaag
om te kunnen bekoren, ze hebben nog niet de veelgeprezen
`kwattabobi' (borsten van de kwatta-aap) waarvan de ware
sex-appeal uitgaat, die ook aan een zo dik mogelijk achterwerk wordt toegekend.
Bepaald onschoon in onze ogen is de lordosis, een sterk Svormige rughouding die veel voorkomt—met naar voren
gedrukte buik en achteruitgestoken billen—zowel bij de
jongere vrouwen als bij die van middelbare leeftijd. Ze gaan
opzettelijk nog wat geforceerder zo staan als ze erg veel indruk willen maken, waarschijnlijk ook om hun levenslange
versiering met lichaamstatoeages duidelijk te vertonen. Hun
lendendoek reikt tot even boven de knieën, maar bij het
koketteren wordt hij open en dicht geslagen (en laat dan een
kort schaamschortje aan een koord zien) en soms voor een
minuut of zo over de boezem geslagen, om dan weer daaronder vastgezet te worden. Ze zijn koketter dan welke westerse modepop op een show of een beauty-contest.
Mannen zowel als vrouwen zijn vaak op het gezicht, vooral bij de mondhoeken en op het lichaam, bij voorkeur op de
buik en boven de billen, getatoeëerd door kleine inkervingen,
zodat er keloïdvorming ontstaat. Dit zijn immers de plaatsen
die het meest voor streling in aanmerking komen, hetgeen
speciaal opwindend schijnt te werken.
Heel veel werk wordt door de jonge vrouwen, en soms
ook door de mannen, van hun kapsel gemaakt. Het haar
wordt zorgvuldig in kleine toefjes gescheiden en gevlochten,
zodat ze als horentjes aan alle kanten uitsteken op het hoofd,
en daarmee worden de kunstigste patronen gevormd, die
een uitgesproken `persoonlijkheid' aan de drager of draagster verschaffen. Als verdere opschik hebben ze dikwijls
witte of gekleurde kralen om de hals, zilveren, koperen of
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kralen armbanden, ook wel windsels boven de kuiten bij
feestelijke gelegenheden, evenals kralen om de enkels. Metalen vinger- en oorringen komen vaak voor. Een bontgestreepte, met twee punten over een schouder vastgeknoopte omslagdoek voltooit het `deftige' toilet. Bij het
werk is een lange lendendoek het maximum.
Schonen laten zich dagenlang verbidden, aleer zij hun gunsten toestaan (begi) en deze vrijage vindt dan zijn bekroning
in de hangmat, waarin de man onder ligt en de vrouw boven
op hem kruipt. Hij wordt geen echte man geacht, als hij niet
ten minste driemaal achtereen (eventueel met een tussenpoos
van een half uur) doet wat des mans is. Dikwijls vertonen de
vrouwen een soort van hysterisch gedrag, want de mannen
zijn vaak afwezig. Ze zijn dan lastig en onhebbelijk voor hun
omgeving, —kennelijk neurotisch.

De mannen hebben op allerlei plaatsen hun vriendinnen.
Dit blijkt nu ook vandaag het geval te zijn met zulke arbeiders als Kewali en Kajo, die bij verschillende dorpen onderweg vanaf de oeverwal door vrouwen begroet worden.
Telkens gaan onze bosnegers aan land om een zuster of
vrouwszuster—dit geloven we dan maar—even op te zoeken.
Ze brengen er kleine geschenken naar toe en nemen er kleine
geschenken, meestal in de vorm van voedsel, mee vandaan.
Vooral `kwak', de als Amerikaanse 'grape-nuts' gebakken,
zurig smakende maar toch lekkere casave, die in deze vorm
maandenlang bewaard kan worden. Dikwijls krijgen ze ook
een kleurig zakje van katoen mee, met zowat een kilo rijst.
De uitwisseling van zulke geschenken schijnt bij hun
liefdeshandel een grote rol te spelen. De intieme begroeting
gebeurt door een korte omhelzing, waarbij de rechterarm
om de lenden geslagen wordt.
Met deze bezoeken raakt natuurlijk de nodige tijd gemoeid, des te meer omdat ze telkens afgewisseld worden met
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het trekken door een val of het scharrelen door een stroomversnelling,—meestal een natte bedoening, want de meeste
dorpen liggen óf vlak boven, óf vlak beneden zo'n val, vanouds ter bescherming tegen overvallers (slavenjagers) uit de
stad. Een van de moeilijkste vallen op dit traject blijkt de
Grien-kasaba (geraspte Gasave) waar onze `Oppoliba' op een
rots vast raakt en maar heel moeilijk, door terugschuiven
tegen het stortende water in, vrij te krijgen is. Een van de
andere vallen hier heet Aduma-singi (Aduma zingt) als een
zoveelste bewijs hoeveel mooier en dichterlijker de inheemse namen zijn, dan de fantasieloze Europese, met hun stompzinnige persoonsverheerlijking.
Eindelijk, na een lange dagreis, krijgen wij de uitgestrekte,
in het midden gekromde keten van het Lely-gebergte in
zicht. Het is een tot op de top met grote bomen begroeide
rug, die nu scherp en bijna donkerblauw tegen de helle zonsondergang afsteekt. Zelfs de kantige kruinprofieltjes op de
kam zijn duidelijk zichtbaar ondanks de grote afstand. En
dan zijn we weldra bij de rivierkromming waar de Tossokreek uitmondt in de Tapanani (zo heet de Tapamahoni bij
de Oayana's) en waar de twee houten, niet loof bedekte
huisjes en een vijftal hutten van de meetpost ons verwelkomend tegemoet gluren. En kijk, daar liggen onze overige
boten gemeerd. Het is zaterdagavond en alle achtergebleven
arbeiders lopen er, bezig met hun eigen klusjes, rond te
drentelen. De rode topograaf komt ons tegemoet, evenals de
baas van de post, die inmiddels ook van zijn dagenlange inspectietocht is teruggekeerd.
Hier zullen we morgen, de hele zondag, doorbrengen om
onze tochtgenoten de nodige rust te gunnen, want ze hebben
zich duchtig geweerd. En ook wij zelf hebben zo'n dag hard
nodig om weer wat op ons verhaal te komen, want er wacht
ons nog het een en ander. Bob is immers opeens besloten om-[107]
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tenzij de radio berichten uit de stad heeft, die het niet raadzaam maken—nog een ander einde van de kaart te overschrijden en te verkennen. Gelukkig, er zijn in het geheel
geen berichten voor ons. Zoveel te beter; we kunnen nu van
onze rust genieten en daarna het avontuur nog een goed stuk
rekken.
Ik kan nu mezelf wat verzorgen. Een gulp van afkeer, van
echte walging vervult mij als ik aan Paramaribo denk,—
ondanks Lili daar. Ik ga verder met de expeditie mee, wat er
ook gebeure...
Zondag Wij slapen geregeld des nachts met een brandend
stallicht bij ons bed, zowel buiten als in huis. Een bezoek door
vampiers blijft immers voortdurend dreigen en is in hoge
mate ongewenst, niet alleen vanwege hun belustheid op
bloed, maar ook omdat zij overbrengers zijn van allerlei
akelige ziekten, zoals een vorm van tetanus. Het zijn inderdaad de kleine dieren en de insekten die het grote ongemak
van het bos veroorzaken. Met grotere beesten loopt het heus
nogal los. Wij zagen tot dusver geen enkele jaguar of puma
en geen enkele grote slang, ofschoon bijvoorbeeld hier aan
de Tosso-kreek tot voor kort beide rijkelijk vertegenwoordigd waren. Een paar enorme huiden tegen de wand van
onze logeerkamer gespijkerd, leggen hiervan een welsprekende getuigenis af. Maar door het apenhakken van het
terrein en de geregelde aanwezigheid van mensen zijn de
grotere ondieren allengs verdwenen en is alleen het kleinere
ongedierte in struikgewas en gras gebleven. Wat ook niet
verdwijnt, zijn de stekelroggen (spari's) en de knaagvissen
(pirengs) in het water, evenmin als de gewone vleermuizen,
de malaria- en gele-koorts muskieten in de lucht.
Met behulp van de moderne farmacie kan men zich tegen
de gevaarlijke ziekte-cadeaus van beide insekten wei wape—
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nen. En we hebben tijdig de nodige voorzorgen genomen
en blijven ze nemen. Waar evenwel niets tegen bestand is,
dat zijn de beten van deze en allerlei andere muskieten en
horzelsoorten, die pijnlijke, jeukende bulten veroorzaken,
grote zwellingen teweegbrengen en wonden die maar moeilijk genezen. Bloedzuigers als de tranga-bakka (harde rug)
die op sommige plaatsen veelvuldig voorkomen, teken
(koepari's) en muggen in soorten: kopropriem (koperen
priem), mampiera's en makoes, —zeurige vliegen. En dan niet
te vergeten de steekvliegen (kaufré) en steekwespen van diverse grootte, die je voor uren lang diep ongelukkig kunnen
maken (wasi-wasi, maribonsoe).
Dan zijn er nog allerlei grotere insekten: bosspinnen (tarantula's), schorpioenen, duizendpoten, waarvan de beet of
steek zelfs de stevigste kerel flink ziek kan maken. Voeg daar
nog aan toe de schrammen en steken door scherp-snijdende
grassoorten, vergiftige dorens en de narigheid die zandvlooien, grasluizen en derge lijke met zich meebrengen, en
het wordt begrijpelijk dat de verzorging van alle lichamelijke
schade dagelijks heel wat aandacht vergt.
Op deze vrije zondag kunnen wij er wat extra tijd aan
wijden,—alleen wie het lot mee gehad heeft ziet er een beetje
minder gehavend uit dan de anderen. De echte stedeling is
er het ergst aan toe; hij mist immers meer natuurlijke afweermiddelen. Er zijn dan ook wel momenten dat ik mij een
beetje wanhopig begin te voelen. Maar telkens brengt iets
nieuws weer de nodige afleiding en ontneemt me elke gelegenheid te blijven piekeren.
Terwijl wij nog aan ons op deze rustdag wat late ontbijt
bezig zijn, zien wij aan de overkant een korjaal met bezoek
aankomen; hoogst gewenst bezoek. Het zijn vier Indianen
die, naderbij gekomen, Oayana's blijken te zijn: drie mannen en één vrouw ditmaal.
[I09]
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Ze heeft een kind van ongeveer een jaar zogend bij zich.
Het blijkt dat alle vijf thuishoren aan de Litani-rivier en geregelde bezoekers zijn van baas Adrian. Reeds bij hun vriendelijk groeten vanuit de boot, die op de veiligste, maar ongemakkelijkste plaats meert, tonen ze, dat ze voor deze keer
hun schuwheid hebben afgelegd. Allerhartelijkst is dan ook
de ontmoeting met hun kennis; tenminste wat de mannen
betreft die als echte natuurmensen geen remmen hebben
voor openlijke kleine liefkozingen van kerels onder elkaar.
Aanvankelijk houdt de vrouw zich nog op de achtergrond;
ze komt pas bij het gezelschap nadat zij door een van de
Oayana-mannen geroepen wordt, aan wie zij het kind dan
met graagte overgeeft, om dan snel weg te gaan en op een
afstandje aan de wal gauw nog even een potje te gaan koken,—nu wij hier immers genoeg hebben.
Prachtig zijn deze Oayana's. Wederom alle vier harmonisch gebouwde mensen, ofschoon—zeker daar ze op reis
zijn—hun uiterlijk minder welverzorgd en opgeschikt is dan
dat van het drietal in Maboeka. Hun sieraden zijn dezelfde,
maar eenvoudiger en niet zo talrijk; alleen een van de mannen heeft in de kralen band van zijn rechterarm een lange
vuurrode araveer gestoken, die hem voortreffelijk staat. En
ze dragen zeker vanwege het reistenue, hun lendendoek tussen de benen getrokken tot over hun achterdeel afhangend,
behalve de vrouw, die er met hemelse onbevangenheid op
een vierkante decimeter na geheel naakt bij loopt. Fysiek
zien ze er uitstekend uit, ook het kind dat rustig het koekje
dat hem wordt toegestopt aan stukjes breekt, die het zelf in
de mond steekt.
De mannen zijn goedlachs en gedragen zich vrij en
zelfbewust, vooral een onder hen—stellig de jongste—met
wie wij ons heel aardig kunnen verstaan, ofschoon meer
door gebaren dan door woorden. Baas Adrian heeft boven[1 oj
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dien wat Oayanees opgedaan, en dit vergemakkelijkte veel.
Wij geven hun uit onze voorraad van alles wat ze kunnen
gebruiken: zeep, beschuit, lucifers, geweerpatronen en
smeerolie voor hun geweer (waar ze speciaal om vragen).
Onze sigaretten roken ze met graagte. Op mijn beurt krijg
ik van de oudste Indiaan een prachtige kroon van kleurige
gevarieerd-symmetrisch geplaatste veertjes, meest rood en
geel, met een hangertje van een helblauwe kolibri-kop eraan,
en het bevalt ze goed dat ik hem meteen opzet en er een poos
mee blijf rondlopen.
Ze komen in huis om onze spullen te bekijken, lachen, en
als ze weer naar buiten zijn, stemmen ze er zelfs in toe gefotografeerd te worden; met de `wolf' (vrouw) erbij.
`Het is misschien mijn dood,' zegt de jongste Indiaan, half
schertsend, half gelaten. Maar als ik hem voorstel om samen
door de camera te worden opgenomen, vindt hij dat buitengewoon plezierig. Wij slaan de armen om elkaars schouder
en houden elkanders hand vast, terwijl hij de mijne warm
omvat met kleine ritmische drukjes. Zo staan we `matifasi'
(als vrienden) zoals hij zegt.
Zodra het fotograferen afgelopen is, verdwijnt de jonge
Indiaan als een boshaas—hij is zeker bang geworden voor zijn
eigen overmoed, denk ik. Want we hebben hem iets afgenomen, iets van zijn binnenste wezen; hebben macht over
hem gekregen, hem met geschenken verleid om iets onbetamelijke en gevaarlijks te doen. En nu is hij bang en hij
schaamt zich, jammer genoeg. Maar kort daarop is de jonge
Adonis terug—een jonge Dionysos kan ik hem beter noemen,
—en houdt triomfantelijk een klein diadeem van donzige
vogelveertjes in de hand. Klaarblijkelijk is hij het sieraad uit
zijn korjaal gaan halen,—een van zijn niet voor alledaags gebruik bestemde kostbaarheden. Het is inderdaad een luisterrijk exemplaar. Onbevangen komt hij naar mij toe, slaat nog[
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maals zijn ene arm om mij heen en zet mij met de andere
hand de kroon op het hoofd. De woorden die hij daarbij
spreekt zijn zangerig en duidelijk gearticuleerd, maar ik kan
ze niet verstaan.
`Wat zegt hij ?' vraag ik hulpeloos, voor het eerst in mijn
leven werke lij k bekroond.
Baas Adrian komt me te hulp. `Hij zegt dat u getoond hebt
werkelijk zijn vriend te zijn,' interpreteert hij, vermoedelijk
wel juist. `Want u hebt doodsgevaar met hem getrotseerd.'
Onderwijl lacht de jonge man me toe en kijkt mij aan met
zijn donkere, als zwarte bosvruchten glanzende ogen. Het
ontroert me, zoals zelden iets in mijn leven, en broeder lijk,
wetend dat wij elkaar waarschijnlijk nooit meer in het leven
zullen ontmoeten, omhelzen we elkaar terwijl ik een vleug
van de wilde, zoete oerwoudgeur uit zijn lange haren opsnuif. Zo moeten Kastoor en Pollux, Hectoor en Patroklos
elkaar omhelsd hebben.
Bij dit alles hoor ik de andere Oayana's goedkeurend en bij
herhaling hun veelgebruikt `ipok' ('t is best) zeggen, aangevuld door meer woorden in hun zangerige taal.
ik voel me een sjlemiel, dat ik geen echt gesprek met ze
voeren kan,—en geen van mijn reisgenoten ertoe in staat is
om als betrouwbare tolk te dienen, nu baas Adrian zich verwijderd heeft.
De Oayana's blijven een hele tijd bij ons vriendschappelijk
rondhangen en krijgen nog een kapmes mee, om daarvoor
bij de Trio's in het bovenland, waar ze op hun dooie gemak
naar toe gaan, versierselen en andere voorwerpen voor ons
in te ruilen, die de baas van de meetpost voor ons ter gelegener tijd in ontvangst zal nemen.
De sterren noemen zij `sékélé', wat mij sterk herinnert aan
het Griekse `selené', zonder dat ik daar welke theorie dan ook
aan vast wens te knopen. Ze duiden de bosnegers aan met de
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weinig vleiende naam van `meko-lo', waarbij `meko' aap,
mens betekent. De k wordt zeer scherp gearticuleerd, de o
klinkt dof en vrij kort.
Ik vraag niet naar de namen van onze Oayana-bezoekers,
evenmin als zij naar de mijne. Dat is maar een onzinnige
gewoonte uit heel andere werelden. Een naam zegt niets,
behalve de `geheime naam' van mensen en dingen die macht
over ze geeft. Neem Kewáli, zoals hij doorgaans wordt genoemd. Een enkele maal hoorden Bob en ik hem door intimi
`Kawalé' noemen, een naam die er wel op lijkt, maar toch
heel anders is. Toen Bob hem daarna eens met deze naam
aansprak, zag ik duidelijk misnoegen op zijn gezicht en
vingen wij de gemompelde protesten op van enkele der
arbeiders die erbij stonden. Als de Oayana's ons al namen
zouden opgeven, dan zouden het toch niet de echte zijn, op
zijn best een soort van algemene aanduiding voor alledaags
gebruik.
Wanneer ze weg zijn—even rustig vertrokken als ze
kwamen—ontspint zich een heel gesprek onder ons, over de
economie van deze geldloze, geheel op ruilhandel gebaseerde
samenleving. Baas Adrian geeft hiervan een paar tekenende
voorbeelden. De inboorlingen brengen hem allerlei objecten waarvoor ze dan bepaalde goederen, zoals wat zeep of
petroleum of lucifers willen hebben. De waarde wordt bepaald door vraag en aanbod.
Eens gaf hij bij de Paloemeu een Oayana vijf vishaken,
onder beding dat de man hem in ruil daarvoor de visvangst
van die dag zou brengen. Dit gebeurde ook, de transactie
werd met graagte aangenomen. Als `resident' kreeg baas
Adrian vijf grote vissen die heel veel meer waard waren dan
de haken, waarmee de Oayana echter nog tal van andere
dagen kon vissen. De Indiaan van zijn kant ruilde met een
Trio één van de haken tegen een jachthond, zodat hij zich
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nu ook van vlees kon voorzien. Op hun beurt geven de bosnegers al wat ze gevraagd wordt voor een goede Indiaanse
jachthond, en verkwanselen ze hun uitgebrande korjalen aan
de Oayana's, die zelf alleen schorsboten weten te maken,
maar de kunst van het uithollen en uitbranden slecht verstaan. De Indianen geven weer met genoegen hun hele hebben en houden voor een kapmes, dat in de stad slechts een
luttel bedrag kost.
Er zijn geen andere criteria dan dat van de directe behoefte.
Geld speelt bij dit alles geen rol, het mist zijn symbolische
waarde voor iets begerenswaardigs. Van enige werke lij ke
handel kan er dus geen sprake zijn. Er wordt veel gewerkt
met `geschenken' over en weer,—een hoffelijke vorm van
ruil, waarbij alles wat denkbaar is, dienst kan doen.
Baas Adrian die met een hele collectie voor hem vrij
waardeloze ingeruilde voorwerpen van Indianen en bosnegers zit opgescheept, is blij ons het een en ander daarvan
tegen kostprijs te kunnen overdoen, en deze prijs is werkelijk
uiterst gering. Zo word ik dan nog verrijkt met een tweetal
stenen bijlen van graniet en een uitstekend gepolijste kleine
beitel van zwarte vuursteen; voorts enige stevige bogen en
een stel jacht- en vispijlen benevens twee curare-pijltjes, die
ik maar zorgvuldig opberg; er is helaas geen koker bij. En dan
nog een mooi met hars van binnen geglazuurd potje van
aardewerk, met een geometrisch ornament daaronder aan de
binnenzijde, een zeldzaam exemplaar, zoals de Caraïben, de
pottenbakkers bij uitstek, ze niet kennen, en ten slotte een
hangmat van katoenen draden. Het is een hele rijkdom voor
een luttel bedrag,—minder dan twee bioscoopkaartjes in Paramaribo kosten.
We horen van de kenner van deze streken die Adrian is,
ook allerlei deels verrassende, deels ontstellende berichten:
dat we bij Popokai maar twee uur varens verwijderd waren
[
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van de monding van de Paloemeu, (een zijrivier van de
Tapamahoni) waar een groot Oayana-dorp, residentie van
het opperhoofd, ligt. Hadden we het geweten, we waren er
zeker naar toe gegaan. Verder, dat er aan de Paloemeu op
twee plaatsen een hele familie uitstierf, met achterlating van
slechts één jongen van circa twaalf jaar op de ene, en een
meisje van zowat dertien op de andere plaats. Daar de
Oyana's aannemen dat er in zulk geval een vloek op de familie rust—van een `kenaima' of boze geest die voor het hele
dorp gevaarlijk is, zolang er nog een lid van de familie leeft—
waren de kinderen praktisch ter dood veroordeeld en zouden
ze zeker binnen afzienbare tijd om het leven gebracht worden. De districtscommissaris van Marowijne, de hoogste
civiele gezagsdrager, nam daarom onlangs van zijn inspectiereis naar de bovenlanden de jongen mee, die hij nu in zijn
gezin opvoedt, en die het heel goed schijnt te maken. Het
meisje is echter nog altijd bij haar stam, en niemand schijnt
er zich om te bekommeren, volgens baas Ad ri an, die erg met
het lot van het kind begaan is. We spreken daarom af, dat hij
het van het opperhoofd los zal zien te krijgen, en ik neem op
naij er verder voor te zorgen. Het zal de eerste maal zijn dat
een Oayana-meisje in de stad wordt grootgebracht, —een
netelig experiment, daar ben ik me van bewust, maar voorshands de beste uitkomst voor het kind, dat in haar eigen
milieu ten dode opgeschreven is. We bespreken alle technische details van deze onderneming en nu moet ik maar
afwachten tot het meisje naar de stad gebracht wordt. Ik
moet er eerst zelfzijn, niet als een vod terugkomen.
Verder ve rn emen wij ook, dat de Djai-kreek, waarvan wij
al tweemaal de monding aan de westelijke Tapamahonioever, een paar uur boven de Tosso, voorbijvoeren, alle
Indiaanse schattingen ten spijt zeker zestig kilometer binnenwaarts goed bevaarbaar is, en zo breed blijft, dat de boom[IIs]
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kruinen van beide oevers elkaar niet raken. Nog nooit is deze
kreek zelfs maar verkend door onderzoekers uit de beschaafde wereld. Ze voert naar het hartje van het land en de hemel
mag weten welke geheimenissen of verrassingen. Konden
wij toch ook maar daarheen, wens ik tegen beter weten en de
waarschuwing van mijn pijnlijke benen in. Maar Bobs straffe organisatie schijnt het niet toe te laten; er zou wel een
extra-week mee gemoeid zijn, en dat gaat niet. Een andere
keer... Hij zal toch stellig weer eens naar zijn regenposten en
peilschalen hier toe moeten. Als ik dan ook maar van de partij
kan zijn...
Zo zitten we deze zondag nog met een handvol problemen,
totdat we voor de afwisseling eens een bezoek gaan brengen
aan het naburige Djoeka-dorp. Eigenlijk zijn het er drie aan
de rivieroever, ieder niet eigen landingsplaatsen, maar onderling door een korte bosweg verbonden: Santiki, Affisiti en
Pikien-kondre. Ze zijn mooi droog op de hoge, zandige
noordelijke oever gelegen en volkrijk genoeg. Vooral kinderen zijn er—evenals in de andere dorpen die wij tegenkwamen—in hele menigten, en we treffen er ook hoogbedaagde mensen aan. Een oudje zelfs met een bril, die ze ooit
eens in de stad van een dokter kreeg. Zieken en gebrekkigen
vonden wij er weinige.
Elk dorp had zijn eigen `gadoes' en `gado-wosoes' (godheden en cultusplaatsen). Bij deze Aukaners, evenals bij de
Saramakkaners van de Suriname-rivier, treft men in hoofdzaak twee soorten aan: een paal, waaromheen doeken, vaantjes of vlaggen gewonden zijn en offeranden liggen, of een
krib, waarboven een klein zadeldak van palmbladen, een
miniatuur-huisje. Het eerste type staat meestal midden tussen
de huisjes van het dorp, het tweede terzijde, dicht bij het
water, maar er leidt een speciaal pad naar toe en het is omgeven door dwars-opgestelde tassietakken, die dienen voor
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afweer van boze geesten. Tassietakken zijn om dezelfde reden ook veelal boven de dorpstoegangen bij het water en het
bos aangebracht. Soortgelijke sacrale tekens, die men bij de
Saramakaners overal vóór de vallen duidelijk ziet opgesteld, ontbreken hier bij de gevaarlijke plekken waar Aukaners wonen, nagenoeg geheel, althans ze bleven ons onzichtbaar en werden alleen in de dorpen aangetroffen. Wel hoorden wij heel veel de `gadoe' en vooral de `Gran-gadoe' (de
opperste god) bij allerlei gelegenheden aanroepen en prijzen,
bijvoorbeeld toen onze boot bijna verongelukt was en gezegd werd: `De Gran-gadoe heeft ons te pakken gehad, maar
hij heeft het ongeluk voorkomen.' Of op een andere keer:
`De Gran-gadoe heeft me van mijn ziekte laten genezen.'
Men staat ambivalent tegenover hem: met vrees en met erkentelijkheid. Om dit te leren hebben ze geen dominee of
pastoor nodig.
De Djoeka's nemen overigens ook van ons aan, dat wij niet
onze eigen goden en 'obia' (tover- en bezweringsmiddelen)
werken. Nog een van deze dagen ving ik onderweg een stuk
gesprek op van een paar arbeiders op de voorplecht van onze
boot, toen Bob en ik bezig waren uit te stappen. Doelend op
mijn reisgenoot, die in zijn bagage het ijzeren geldkistje
heeft voor de uitbetaling van kosten en lonen, werd door een
van de mannen gezegd: `Die daar draagt het geld', en toen
over mij door een tweede roeier: `Ja, en die andere draagt
hun god.' Een steelse blik van de spreker naar de zilveren
ring met zwarte steen aan mijn vinger verried precies wat ze
meenden. Ik had hen al verschillende keren voordien aandachtig, zij het op voorzichtige afstand, zien kijken naar de
Egyptische scarabee die ik op een simpel bandje draag, en
waarin de Ptah, naast andere meer dan vijfentwintig eeuwen
oude hiëroglyfen, duidelijk zichtbaar is. Zoiets laat niet na
diepe indruk te maken op deze mensen, en... wie weet welke
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geheimzinnige fluida er niet lopen van dit Ethiopische
kleinood naar de godenwinkel uit hun Westafrikaanse land
van herkomst.
Van de grote angsten en vrezen die deze zogeheten animisten door ijverende zendelingen en missionarissen worden
toegeschreven, heb ik evenwel nergens veel kunnen bespeuren. Natuurlijk hebben ook zij hier en daar hun `tremendum' dat ze liever uit de weg blijven, — maar dat is op alle
cultuurtrappen een gewoon verschijnsel, ook bij ons.
De drie dorpen die we ons zondagmiddagbezoek brengen,
zijn brandschoon geveegd en netjes opgeruimd. De jongens
lopen te spelen met kleine kruisbogen die ze kunstig geconstrueerd hebben, en de grotere meisjes zeulen als gewoonlijk
met een kleine kleuter rond. Het dorpshoofd komt ons
vriendelijk tegemoet, maar laat ons verder geheel vrij bij
onze nieuwsgierige verkenning. Bevangenheid is op deze
plaatsen iets onbekends, behalve misschien bij de kokette
schonen, die ook hier niet ontbreken.
In de rangschikking van behuizingen en hutten is geen
enkel plan, niet de geringste orde te ontdekken. Ze staan
kriskras door elkaar; alleen tussen wat hoge bomen is er een
bijzondere ruimte op het terrein vrijgehouden, bij wijze van
dorpsplein. Naast de eenvoudigste loofhutten staan er een
aantal lage houten huisjes, de meeste met slechts een zadeldak van tassie en een houten voor- en achterwand, waarin een lage deur. Maar tal van gevels zijn hier met smaakvol houtsnijwerk versierd en daarenboven—nergens in zo
sterke mate als hier—met primaire kleuren gepolychromeerd. Een bijzonderheid zijn daarbij de handvatachtige,
fraai bewerkte schoren die links en rechts onder de nok bij
de voorgevel schuin naar voren steken, als handvatten
zonder doel, niet functioneel, maar zuiver ornamentaal. Bij
het snijwerk is een enkele maal ook een antropomorfe of
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teriomorfe voorstelling te zien, maar toch bij uitzondering.
De lust tot polychromeren gaat onder de bewoners van
deze dorpengroep zo ver, dat de mannen ook het midden van
de zijwanden van hun korjalen met een kleurig ornament
(dat vaak wat Assyrisch-Babylonisch aandoet) beschilderen,
—iets wat we nergens anders te zien kregen. Ze maken ook
sier-pagaaien, die niet alleen rijk besneden, maar op het
schepblad bont gepolychromeerd worden. Evenals de andere
bosnegers versieren zij ook hun houten draagbakken en zitbankjes met menigmaal gecompliceerd snijwerk van ingewikkelde voluten en arabesken. Sierkammen zie ik echter
niet bij deze Djoeka's. In het algemeen is het snijwerk dat de
man voor de specifieke gebruiksvoorwerpen van de vrouw
maakt, een teken van zijn liefde en genegenheid, en stellig
hebben tal van de gebezigde ornamenten een symbolische,
vooral ook erotische betekenis, die echter niet licht te achterhalen valt, en uiteraard voor een groot gedeelte op traditie
berust. De algemene indruk die deze Aukaners maken, is dat
ze minder `sophisticated', vriendelijker en ongecompliceerder zijn dan de Saramakaners; een prettig volkje om
mee om te gaan, als men eenmaal met hun enkele eigenaardigheden de weg weet.
Op de gladde rotsen nabij de dorpen gaan de vrouwen hun
kleren te drogen leggen; ze doen er meteen de hele was en
laten hun kinderen er wat rondspelen. Verder brengen ze ook
veel tijd door met vaatspoelen, baden en kletsen aan de
oeverkant, terwijl door de mannen het bos wordt gekapt en
de velden worden gereedgemaakt, die de vrouwen daarna
gaan beplanten. Ook het oogsten is een vrouwentaak. Aan
de mannen zijn jacht en visvangst voorbehouden, evenals de
huttenbouw en het maken van snijwerk. Ze beweren ook
goed met pijl en boog te kunnen schieten (zij het minder goed
dan de Indianen...) maar in werkelijkheid zag ik het hen nog
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nooit doen; ze zijn veel te verzot op hun `goni', hun jachtgeweer, dat ze met `kadoezoe' (patronen) laden, en vissen het
liefst met hengel of lijn. Maar terwijl een Indiaan ook met een
geweer zelden of nooit mist, doen de Djoeka's dat wel. Uitgesproken meesters zijn ze in het fuiken-zetten (masoea=
fuik).
Wanneer we in het kamp bij de Tosso-kreek terugkeren,
is er nog meer bosneger-bezoek gearriveerd dan er al was.
De radio schalt zijn steedse muziek heel onpassend in het
rond, en als er plotseling een samba begint te schetteren,
vangt Fikky erg heidens en wild op die muziek aan te dansen
en vindt het snaar jammer dat het stuk zo kort duurt.
Des avonds vieren wij een merkwaardig dorpsfeest. De
plaats die niet langer een kamp, maar nu gepromoveerd is
tot een vaste vestiging, moet nog een naam krijgen, en besloten wordt haar `Tapatosso' te noemen, omdat ze aan de
samenvloeiing van de Tapamahoni of Tapanani en de Tosso
ligt, en omdat naar alle waarschijnlijkheid dáár de Tossokreek over enkele jaren dicht gaat door de dam die achter de
Tapamahoni een stuwmeer zal moeten vormen voor het
geplande hydro-elektrisch krachtstation. Een gedeelte van
het water uit dit stroomgebied zal dan, via de door te steken
waterscheiding tussen de Tosso en de Sara (eigenlijk 'Sarasara', Garnalen)-kreek naar het stuwmeer bij Brokopondo
kunnen worden doorgeleid. Zo—dat hopen wij tenminste—
zal de rivier die wij de afgelopen week verkend hebben,
binnen afzienbare tijd produktief gemaakt worden en dan
ook minstens tot hier bereikbaar zijn voor middelgrote rivierschepen. Onderworpen aan de westerse `beschaving'.
Al deze mogelijkheden die steeds nabijere waarschijnlijkheden blijken, vervullen ons met zoveel geestdrift, dat we
morgen onze exploratietocht met kersverse moed in het
Lawa-gebied, waarvan alleen wat luchtfoto's voorhanden
I20]
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zijn, zullen voortzetten. Van ons goede voornemen om daarom vroeg naar bed te gaan, komt door al het bomen over
deze toekomstplannen niets terecht. We praten tot wij inderdaad door het bomen het bos van alle culturele complicaties
die dit zal veroorzaken, niet meer zien. En zelfs wanneer ik
in mijn hangmat lig, duurt het nog heel lang voordat de
slaap komt, zozeer houden al deze nieuwe indrukken, die mij
nogmaals door het hoofd gaan, mijn aandacht wakker.

Maandag—Het relatieve comfort en het kleine beetje westerse
leven en eten op de meetpost hebben mij weer wat moed en
zelfvertrouwen gegeven. Ik zou van hieruit `per occasie' wel
kunnen teruggaan naar de stad en mijn pijnlijke poten—maar
het is vast niets bijzonders—laten behandelen. Maar wat een
mep voor mijn gevoel van eigenwaarde (dat toch al niet te
groot is), wat een zonde en jammer voor de gemiste kans om
het Zuiden te leren kennen, zou dat zijn... Geen kwestie van—
ik bén niet ziek—de beslissing is gevallen, ik ga verder mee
met Bob tot het bittere einde, of liever gezegd: het zoete.
Goed dat hij nog steeds niets van mijn ongemak gemerkt
heeft, hoogstens denkt hij dat ik me als een echte non-professional een beetje druk. In ieder geval heeft hij geen kans zijn
veto over mij uit te spreken. Integendeel, hij is al bezig met
allerlei regelingen voor ons hernieuwd vertrek. Daarginds
loopt hij zachtjes voor zich heen te fluiten achter de bedrijvige arbeiders aan; in deze afgelegenheid en in de omringende
wildernis, thuis als een kind in zijn speeltuin achter het
ouderlijk huis, volkomen op zijn gemak. Hij, in naam een
vreemdeling, terwijl ik een landskind ben... Ik schaam me
diep,—heb verder geen zin om nog iets te schrijven.
Dinsdag —Een mededeling gisteravond laat nog toevalligerwijze ontvangen, brengt weldra een kleine wijziging in ons
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reisplan. Vroeg in de morgen varen wij weer een half uur in
bovenwaartse richting met baas Adrian de Tapamahoni op,
want ergens in een van de zijkanalen van de eerstvolgende
val moet een steen met Indiaanse rots-inscripties bestaan, en
die wil ik natuurlijk beslist zien. Het geval wordt de Popikiston (Beeldensteen) genoemd, en de Djoeka's gaan er niet
graag heen, ze wijzen het ook liever niet aan. Vandaar dat we
er onderweg niets van hoorden. Maar baas Adrian die elk
hoekje van de streek als zijn broekzak kent, loodst ons erheen,
en het blijkt dat wij, zowel op onze heen- als op onze terugweg de vorige week, er langs zijn gekomen, zonder iets te
hebben opgemerkt. Er liggen immers duizenden steenblokken, en hier is het een vrij nauw kanaal dat bij het bevaren een heel andere oplettendheid vraagt.
Toch is het bedoelde rotsblok zelf uitzonder lij k genoeg.
Het is maar een viertal meters in middellijn groot, en steekt
bij deze rivierstand maar ruim een meter boven het watervlak op, blijkt sterk verweerd en vertoont aan alle kanten
rondingen die er antropomorfe voorkomens aan geven.
Hiervan is door de hemel mag weten wie en wanneer, gebruik gemaakt bij het bewerken, evenals van de omstandigheid dat dit blok een zachter gesteente is dan dat van de
omgeving. Bob maakt uit, dat het sterk gemetamorfoseerd
graniet, bijna tufsteen is. Op de zijkanten en top zijn een paar
koppen, deels driedimensionaal, deels met oppervlakkige
rechte en gebogen lijnen of diepere groeven uitgehakt. Een
daarvan, ongeveer dertig centimeter hoog, is bijzonder markant en zou het werk van een moderne beeldhouwerRaedeker of Cantr6—kunnen zijn. Ook zijn er andere, zuiver
lineaire ornamenten, waarvan de betekenis moeilijk te achterhalen is. De topograaf die in Tapatosso achterblijft, zal er
op onze aanwijzing goede foto's van maken; wij kunnen ze
dan bestuderen en ze de experts (zo die er zijn) voorleggen.
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Het geheel maakt niet zo'n bijzonder oude, en zeker geen
`prehistorische' indruk; ook geen erg Indiaanse. Tenslotte
zitten de Djoeka's hier ook al een paar eeuwen, en al zijn er
geen gevallen bekend dat ze zulke stenen versieren, de steenklomp op zichzelf is uitnodigend genoeg. De plaats waar het
geval staat, wordt `Baboen-singi' (De baboen-aap zingt)
genoemd, — er is ook wellicht samenhang tussen deze naam
en de voorstellingen op de steen. Overeenkomst met de
(Indiaanse ?) `temehri's' van Brits-Guyana is er niet, noch met
de petroglyfen nabij de Blanche-Marie-vallen in het district
Nickerie.
Na deze merkwaardige verrassing in de vroege morgen,
keren wij snel naar Tapatosso terug om afscheid te nemen van
alle gedeeltelijke tochtgenoten die daar achterblijven, en om
met onze trouwe `Oppoliba' ditmaal de ranke `Mamadam'
mee te nemen en in totaal tien arbeiders, met wie wij onze
Lawa-tocht zullen beproeven. We doen het nu weer uitsluitend met Djoeka's, een beetje tot mijn spijt. Het dozijn of
zo Caraïbische arbeiders, dat met ons meekwam naar deze
plaats, houdt zich, zonder bepaald ruzie te maken met de
bosnegers, zoveel mogelijk op een afstand en leidt het liefst
zijn eigen leventje. Ze hebben hun eigen manier van werken,
van leven, van eten en van verpozing. Luidruchtigheid is hun
te enen male vreemd, —in tegenstelling met de Djoeka's, en
het is heel moei lijk te merken of ze met iets tevreden zijn.
Vandaar dat het beter is 6f alleen met hen, 6f alleen met bosnegers te reizen. Bob geeft aan deze laatsten de voorkeur,
hoewel ze stellig lastiger en veeleisender zijn in de omgang,
omdat ze op het water en in de vallen beter thuis zijn dan de
Caraïben uit het benedenland, die hij —echte woudlopers en
savannetrekkers als ze zijn—voor werk in de bossen reserveert. Indianen zijn bovendien niet zulke stoere lastdragers
als de Djoeka's, ze kunnen dagenlang lopen en kappen, maar
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raken gauw vermoeid als ze wat veel bagage hebben mee te
sjouwen. En dit is op een tocht als de onze onvermijdelijk.
Bovendien-dat bleek wel bij het Oayana-bezoek gisterenzijn ze weinig gemeenzaam met de Indianen van het bovenland, die ze wel vriendelijk bejegenen (ook zij gaven de vier
Oayana's allerlei kleine geschenken uit hun voorraad) maar
helaas al even weinig verstaan als wij.
Onbewogen kijken deze onwaardig gekeurde arbeiders
naar ons weggaan en geven ons zelfs geen groet na, zoals de
Djoeka's die achterblijven en hun vertrekkende makkers van
de hoge walkant nog allerlei vriendelijke scherts toeroepen.
Asaprà, al zonder verband aan zijn voet, staat tussen hen in,
gekscherend en lacherig, als bij het begin van deze tocht.
De goede `God zij met ons' laten wij ter beschikking van de
topograaf die ons vaarwel wuift terwijl wij de rivier afzakken. Vóór ons staan weer de heldere, scherp gesneden contouren van het Lely-gebergte, waarvan wij de lengterichting
nog een hele tijd uit de verte blijven volgen, totdat onze boot,
langs de Aukanerdorpen snellend, vanwaar wij overal vriendelijk begroet worden-vooral door talloze kinderen-de
residentie Drietabbetje bereikt. Daar is weer een tiental
vrouwen bij de landingsplaats bezig hun kleren te wassen, en
hier moeten wij ons bij granman Babé afmelden, zoals de
hoffelijkheid van het bosland van ons vergt.
Babé blijkt erg verguld met het antwoord-telegram op
zijn bericht aan Velanti in de stad, dat hem inmiddels heeft
bereikt, en toont ons vol trots het formulier dat wij hem
nogmaals moeten voorlezen. Dan laten we ook Drietabbetje
achter ons en beginnen door het gewirwar van eilanden en
zijkanalen waarachter de plaats verschanst ligt, onze moeizame afdaling van de Gran Holo-soela.
Op het gevaarlijkste gedeelte gekomen, moeten we alweer
ontladen, het lange, bergachtige bospad door, tot beneden
[
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aan de val waar we een poos onze boten hebben af te wachten, die nu echter vlug genoeg en zonder ongeval arriveren.
Dit is voorlopig het ergste obstakel; de overige vallen worden door de nog altijd vrij hoge waterstand zonder al te grote
moeilijkheden afgewerkt, en we raken al aardig gewend aan
de techniek die erbij hoort, om zoveel mogelijk dekking te
zoeken tegen een nat pak en vooral het zeil van onze zitplaats
droog te houden door op te staan en het bijtijds op te rollen.
Dit is een uitentreuren herhaald avontuur dat toch niet verveelt, omdat het daarbij telkens toch weer een beetje anders
toegaat.
Vandaag is het een bewolkte dag, en nu wij nog steeds met
een dakloze boot hebben te varen (voor het goede zicht en de
gemakkelijkere manoeuvreerbaarheid bij de vallen) is het
zaak om ervoor te zorgen, niet al te zeer meer door de zon
verbrand te worden. Zowel bij Bob als bij mij beginnen de
lappen huid er een beetje bij te hangen, hoe getraind op de
gloeihitte we ook zijn... Maar de zonneschijn op het water
heeft bijzondere kracht, en mijn vochtige badhanddoek is al

sinds dagen mijn onafscheidelijke kameraad geworden, die
allerlei pijnlijke plekken tijdelijk beschermt tegen al te veel
zonnebrand.
Nabij het middaguur bereiken we opnieuw Karmel, waar
het Internaat van de Broedergemeente is gevestigd, dat ik
nog graag even wil bezoeken. Al voordat wij aan de brede
houten trap die erheen voert, liggen gemeerd, komt meester
R. ons weer tegemoet met zijn grote hartelijkheid.
Het internaat is ruim gebouwd en bestaat uit twee vleugels
in L-vorm geplaatst, met op de hoek de woonruimte voor de
directeur, aan de ene zijde de afdeling voor meisjes, aan de
andere die voor jongens. Alles hoogst eenvoudig, maar doelmatig. Het schoollokaal in een apart gebouw, is eveneens
ruim. Maar ik tel voor alle klassen samen niet meer dan
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zeventien leerlingen, en buiten, onder het woonhuis dat hoog
op de heuvel staat, speelt nog een zestal kleintjes, dat is alles.
Kennelijk gaat het toch niet zo erg best met de school, al
hebben op het ene bord de jongens vrij aardig een buitenboordmotor in verschillende aanzichten getekend. De andere
helft van het lokaal staat onder de hoede van een hulpkracht,
die daar zijn schoolbord vol eenvoudige rekensommetjes
heeft staan, maar met heel wat van de uitkomsten fout erachter. Hij ziet er ook niet erg pienter, alleen maar gewillig
uit.
Wat schreeuwerige politici, sentimentele damescomités en
godsdienstige ijveraars er ook van mogen zeggen, het is vast
beter de bosland-bewoners, of het nu Indianen of Djoeka's
zijn, stilletjes in hun natuurlijk milieu en zoveel mogelijk met
rust te laten. Wat hun aan westerse uiterlijkheden wordt opgedrongen, pakt toch faliekant uit, en als men op zo'n internaat de netjes-aangeklede kinderen ziet, die braaf in de
banken dingen zitten te leren waarvan de waarde voor hun
leven hoogst twijfelachtig is, dan moet men onwillekeurig
hun toestand verge lijken met die van al de andere Djoekakinderen, die vrij en ongedwongen bij hun ouders leven,
mee over de soela's trekken, de kostgronden mee bewerken,
uit jagen en vissen gaan, kortom een hoogst natuurlijke jeugd
en de juiste voorbereiding voor hun toekomstige leven
krijgen. Ze moeten geholpen worden, stellig, maar op een
andere manier dan door deze steedse naáperij, die dan ook
niet de minste resultaten afwerpt. Het internaat is ondanks
zijn goede inrichting na al deze jaren nog niet voor een derde
gevuld, en geniet weinig goodwill in de omgeving. Alle
goede wil van meester R. ten spijt, die met groot geloof een
dubieuze zaak dient.
Met een wat triest gevoel over deze stille frustratie verlaat
ik hem en keren wij het grote gebouw van Karmel de rug
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toe, om ons naar nieuwe, hogere heuvels te wenden. Totdat
wij enige uren later weer aan de Tapamahoni-monding zijn,
en wij voor het laatst nog een blik achterom werpen op deze
majestueuze rivier, die we graag tot aan zijn bronnen gevolgd
zouden zijn, als er maar een mogelijkheid was geweest, wat
tijd en uitrusting betreft. Misschien dat ik hem nog ooit
terugzie, deze wilde, onstuimige krachtpatser van een rivier!
Ik heb er genoeg mopé voor gegeten om niet zonder hoop te
zijn.
Wij vermijden de Marowijne-rivier, waarin de Tapamahoni uitmondt, door met een klein achterommetje direct de
Lawa in te schieten, de zusterrivier van de Tapamahoni. Al
dicht bij die plaats begint het Stoelmans-eiland, waar we dit-.
maal bij de politiepost aan wal gaan om er alle overtollige
bagage achter te laten, voordat wij de Lawa verder opvaren, het maar half gewetene en het volslagen onbekende tegemoet.

De Lawa is hier als zuidwaartse voortzetting van de Marowijne de grensrivier; de ooste lijke oever wordt als Frans gebied, de westelijke als Surinaams-Nederlands beschouwd.
Ze zien er ook verschillend uit; de Franse oever is doorgaans
een heel stuk hoger dan de Surinaamse, en dit is waarschijnlijk de meest aannemelijke verklaring voor het verschijnsel,
dat zovele Surinaamse bosnegers er op de duur de voorkeur
aan zijn gaan geven het Surinaamse grondgebied te verlaten
om zich te vestigen aan de Franse kant. Men ziet dáár van
overheidszijde graag een toenemende bevolking (FransGuyana is nog veel dunner bevolkt dan Suriname) en laat dan
ook niets na om deze trek in de hand te werken. Dit gebied is
administratief zuiver een Frans departement, en lachend stellen we vast: `Maintenant vraiment nous sommes en France,
la douce France met een zeer tropisch aangezicht. Een Frankrijk zonder wijn, -hoe bestaat het!'
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Het zijn nog steeds Aukaners van het Tapamahoni-gebied
die zich hier komen vestigen. Bij hen moet men echter een
duidelijk onderscheid maken tussen de `kondre's', de vaste
dorpen waar de mensen al generaties-lang wonen en die de
Djoeka als zijn `Heimat' beschouwt, en de `prenasi's', tijdelijke vestigingen bij een verafgelegen kostgrond, houtgrond
of jachtgebied, waar de liefhebber eenvoudig een terrein occupeert, schoonkapt en er zijn hutten en huizen neerzet om
uiteindelijk toch naar de `kondré' terug te keren. De Djoeka's
nu, hebben `prenasi's' maar geen `kondré's' aan de Franse
oever. Ze hebben ze ook aan de Surinaamse zijde van de
Lawa en vooral op de eilanden en eilandjes, die vermoedelijk
ook tot Suriname behoren. Want waar is nu nog het ware
midden van de rivier ? Tussen welke eilanden door loopt
het ? De juiste grenzen werden hier heel onzeker, en er is ge-

legenheid te over voor territoriale conflicten. Gelukkig is er
voorlopig niemand om ze teweeg te brengen. En niets wat de
moeite zou lonen om zich er over dik te maken.
Dicht bij de monding van de Gonini, die op zijn beurt een
flinke zijrivier van de Lawa is—vóór de wijde driesprong ligt
een prachtige steen, alsof de goden er een verkeersteken
hadden willen neerzetten—zien we aan de Franse kant een
hospitaaltje, herkenbaar aan het rode kruis over het hele dak
heen geschilderd, en een aantal nette gebouwtjes. Hier woont
een ziekenoppasser, merken we, en er staat een school en een
kerkje voor de omgeving. Al jarenlang heeft men op deze
plek gedaan wat aan Surinaamse zijde nog begonnen moet
worden of nog maar half is aangepakt. Een beetje beschamend is dat wel, en in de overzeese gebieden mogen we heus
niet te veel afgeven op `de Franse slag' waarmee bij onze
Gallische buren sommige dingen gebeuren.

Eén grote stroomversnelling in de brede hoofdrivier
komen we alvast tegen: de Dagoehede-soela (Hondekopval).
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Als we die met de nodige inspanning te boven zijn, loopt het
al tegen de avond en moeten we aan ons kamp beginnen te
denken. Voor de afwisseling besluiten wij het ditmaal te
bouwen bij een mooie, aan een zandige, hoge landpunt op
een eiland gelegen `prenasi' van Aukaners. Er staat een zestal
hutten, twee vrouwen scharrelen bij het water—één met een
zuigeling—en nabij het geboomte dat deze negerkraal afsluit, is een man bezig zijn nieuwe korjaal af te werken in de
vredige valavond. In een leegstaande werkhut mogen onze
arbeiders hun intrek nemen, en de staketsels voor ons dekzeil
worden een eind verder, bij een voor baden uiterst geschikt
overlommerd baaitje, overeind gezet.
Terwijl een paar arbeiders daarmee bezig zijn, ontdek ik
dat we onze tent in de onmiddellijke nabijheid van het Beestenhuisje—een houten krib onder zijn bladerdakje—hebben
opgeslagen. Een zorgvuldig schoongemaakt weggetje van
een paar meter voert naar de geheel door heesters omgeven
schaduwplek. Des te beter voor ons! Nu kunnen we vannacht meemaken of de Djoeka-goden zich ook van ons iets
aantrekken en bezwaar maken tegen onze aanwezigheid.
De menselijke bewoners van de `prenasi'—er komt zich
later met een korjaal nog een man bij het drietal voegen—
tonen zich erg onverschillig, niet bepaald onvriendelijk,
maar ook niet bijster welwillend. Zij hebben blijkbaar uren
nodig om eerst onze kat uit hun boom te kijken. Het is een
bijzonder vredige, heldere avond en wij dineren in de open
lucht bij het licht van een aan een koela-stok opgehangen
lamp, die de rest van de `prenasi' flauw verlicht en overal
tussen de hutten diepe schaduwen slaat. Uit enkele van de
lage, bijna tot op de grond afhangende daken stijgt rook omhoog en nu en dan flikkert daaronder wat rossig vuur op.
Ik wandel nog wat langs de hutten rond en zie dat de bewoners reeds hun houten deurtjes gesloten hebben. Maar
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spoedig daarop komen hier en daar toch vrouwen naar
buiten, die blijkbaar onze koks stiekem wat levensmiddelen
afhandig hebben weten te maken en zich niet meer zo eenkennig gedragen. Integendeel, een van die halfnaakte moeders begint in het schemerduister te zingen en op haar eigen
melodie te dansen. Uit de donkerte komt nu ook een andere
vrouw te voorschijn, en na enig toekijken houden haar armen
en benen de inertie niet langer uit en gaat ook zij, al zwaaiend
en zich bukkend, tegen-dansen.
Zomaar twee vrouwen in hun eentje tussen de hutten. Is
het voor hun mannen daarbinnen bedoeld, of voor onze arbeiders die bezig zijn zich gereed te maken voor de nacht, of
voor ons, de blanke vreemdelingen, die nieuwsgierig van ons
tafeltje onder de open lucht opkijken en het danspaar gadeslaan ? Ze doen het misschien alleen voor zichzelf, wie weet,
want ze blijven er zó lang mee doorgaan, op een monotone
maar jachtige melodie, dat wij ten slotte maar onder ons
muskietennet kruipen om het niet al te laat te maken, en ik
in slaap val terwijl het dansen nog voortduurt.
Woensdag—Vannacht toen ik—ik meende al heel gauw na het
inslapen—weer wakker werd, was het doodstil in de `prenasi'.
Maar toch, —een raar, zich telkens herhalend geritsel tussen
de bladeren in de buurt van het godenhuisje moest mij hebben gewekt. Daar was het weer! Misschien een reptiel. Misschien dat de offergaven in de krib tenslotte bestemd waren
voor de een of andere `Papa Dagwé' of `Vodoe' of `Papa
Legba', in de gedaante van een slang of krokodil. En nu kwam
die ze weghalen... Allerlei rare voorstellingen speelden mij
door het hoofd.
Mijn trouwe slaapgenoot, de elektrische zaklantaren, liet
vergeefs zijn licht door het muskietennet naar buiten stralen.
Er was natuurlijk niets te zien. Maar wel begon ergens een
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hond naargeestig te huilen en—o, ja, dat andere geweeklaag
van nog verderaf, dat moest gewoon kindergehuil zijn. De
zuigeling natuurlijk. Zouden deze prenasi-mensen het inderdaad in hun hoofd halen, hier vannacht malle spokerijen op
te voeren ? Op drie passen afstand van het mijne stond Bobs
veldbed, waaruit het regelmatig ronken van een ongestoorde
slaper opsteeg. Het geschuifel en gescharrel in de bosschages
achter mijn klamboe bleef voortduren.
Wanneer het al te bar werd, zou ik Bob wekken, maar eerst
moest ik zelf maar zien te klaren wat ik kon. Het was toch
mijn eigen land, hier was ik thuis... ben ik nog thuis... Het
licht dat in mijn ogen scheen toen ik weer wakker werd, was
daglicht, ik heb beslist erg vast geslapen in de nabijheid van de
Dagoehede-soela en zijn goede of kwade, ons in ieder geval
onverschillig gezinde geesten.
Bij het verlaten van het eiland, achternagewuifd door twee
van de opwonenden—hetgeen meer was dan wij mochten
verwachten—treffen wij de Lawa kalm en traag vloeiend aan.
Een heel verschil met de Tapamahoni, die geologisch gesproken een `oude' rivier is, met een ten slotte diep-uitgeslepen, vaste bedding. De Lawa echter maakt de indruk veel
jonger te zijn, zoekt nog aan alle kanten naar doortochten en
meandert er lustig op los, ook bij zijn bovenloop, wat bepaald niet netjes van zo'n volwassen stroom is. Maar door
zijn traagheid laat hij ons tegenstrooms goed opschieten,
totdat wij voor de Aboenasoka-val, een van de zovele, aankomen.
Deze ligt daar in een wereldwijd-uitgestrekt puinveld en
vormt zoiets als de stromende paleistrappen der aarde naar
een onkennelijke bovenwereld. De methode om ze op te
klimmen blijkt dezelfde als die van de heerwegen der bergbewoners. In grote haarspeldbochten, haast over de volle
breedte van de Aboenasoka van verdieping naar verdieping,
[
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of liever, van verhoging naar verhoging slingerend, komen
wij met een uurlange vaart eindelijk boven aan, vanwaar
zich noordwaarts een onmete lijk vergezicht op het lager
gelegen land met de afgelegde rivierweg opent, terwijl een
vorstelijke allee van een stroom vóór ons ligt, als de deftige
onschuld zelve. Onderweg, ergens midden in deze onafzienbare soela, zagen wij nog een Djoeka-vestiging liggen, met
een soort van sadisme daar geplaatst om van alle kanten even
moei lijk bereikbaar te zijn. Men schijnt er met opzet geen
ander bezoek dan dat van goede bekenden te wensen. Met de
lange allee is het overigens weldra gedaan, en daar meanderen
we alweer voort, tussen groene eilandjes door, soms dicht
onder het overhangend gebladerte, over smalle stroomversnellinkjes en langs half-verscholen prenasi's.
Er is veel bloei in het bos gekomen: winden vol paarse
bloemen, de witte kastanjeachtige kaarsen van het `mierehout' en soms een grote boom met heel zijn kruin in purperen
of bruingele bloei. Zilverblauwe en helgele vlinders kleppen
kalm langs ons heen, kleine vogeltjes zwermen weg wanneer
wij naderen, en een paar schrille tonen klinken op uit het bos.
Soms is het een wedstrijd tussen ons motorgeronk en het
stijgende gedruis van de nieuwe soela die wij nabijkomen, en
die het ten slotte altijd van onze luidruchtige machine wint.
Daarvoor is hij dan ook de oudere, en niet door mensenhanden gemaakt.
Eigenaardig is het ook, dat het Lawa-water veel troebeler
is dan dat van de Tapainahoni dat een heldere theekleur
heeft, — als vrij sterke thee dan. Het water van de Lawa heeft
meer weg van een dun soepje en is minder aanlokkelijk
om erin te baden of rond te spartelen. Maar we zijn langzamerhand dan ook tamelijk kieskeurig geworden en kijken onze rivieren er echt op aan. Ook mist de Lawa onder aan zijn vallen meestal het brede bassin dat zulk een
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prachtige voorhof voor de Tapamahoni-soela's vormde.
Bij de plaats die de Gran-drai (de Grote Bocht) genoemd
wordt, waar al de zijstroompjes weer bij elkaar gekomen zijn
en de Lawa zich opnieuw verbreedt tot een indrukwekkende
waterweg, verschijnt een gebergte van ongeveer vijfhonderd
meter hoogte op de voorgrond, omgeven door wolkenflarden en verder westwaarts in duistere nevelen gehuld. Niet
voor niets draagt hij met zijn weinig geaccidenteerde kam
de naam van Wintiwai-gebergte (Van de waaiende winden),
zoals nog meer kleine gebergten in Suriname heten. We
varen er recht op af, en hij begint zich steeds hoger uit zijn
grauwe wolkendampen te verheffen. Hij doet ons ten slotte
nog het plezier zich tot vlak bij het stroombed uit te strekken,
zodat wij een hele tijd langs zijn welvende voet varen.
Ook de westelijke oever begint licht heuvelig te worden.
Dat zijn we in Suriname niet gewoon, en het landschap
krijgt hier een echt `buitenlands' voorkomen. Zijn we soms
vergeten dat de oostkant Frans gebied is ? Dus inderdaad
buitenland... Wat een onzin om hier nog van grenzen te
spreken. Die bestaan niet eens op papier, want er is geen fatsoenlijke kaart meer, we zijn in een wereld beland, waar alles
maar met de losse hand geschat en geschetst moet worden.
En voorlopig heeft ieder de ruimte,—meer dan genoeg!
Hier beginnen ook de eerste dorpen te verschijnen van de
Boni's of Aloekoes, een bosneger-groep die het in het verleden zowel met de blanke slavenhouders als met de Aukaners
te kwaad heeft gehad, zich daarom tot hier terugtrok, en dan
nog bij voorkeur op Frans grondgebied waar ze volkomen
ongemoeid bleven. Onze arbeiders, die eerst overal bekenden tegenkwamen en van her en der vriende lijk begroet
werden, wisselen nu geen woord meer met de dorpsbewoners die van de wal toekijken, of met degenen die wij in
hun korjalen tegenkomen.
[133

]

ALBERT HELMAN

`We kennen ze niet,' is hun verklaring, en over de historische oorzaak—Boni's en Djoeka's die strijd met elkaar
voerden—wordt niet gerept. Precies anderhalve eeuw geleden zijn het de Aukaners geweest die Boni, het opperhoofd
naar wie vandaag de hele stam der Aloekoes genoemd
wordt, om het leven brachten. Boni was overigens—merkwaardig genoeg— geen neger, maar een kleurling. Zijn vader
was een blanke!
Het is onmoge lijk dat ze dit alles over en weer niet meer
zouden weten. Hun strijd is al heel lang beslecht, maar nog
altijd is het beter elkaar maar niet te kennen.
`Het lijkt wel de Rijn, wat deze toestand betreft,' denk ik
onwillekeurig. `Zwarte Fransen en Moffen aan weerszijden,
als volken in het klein; maar als rivier, de afstand in het groot.'
Stellig zijn de Boni's die wij te zien krijgen, een minder
fraai ras dan de Aukaners, en ze maken ook een ietwat primitievere indruk. Maar onze aanraking met hen blijft te oppervlakkig om met enige zekerheid vergelijkingen te kunnen
maken.
Daar staan we alweer voor een wijde val: de Wetiston, die
zijn naam dankt aan een opmerke lijk-witte kei die ergens bij
de weste lijke oever ligt te glanzen. De wolken die in het
Wintiwai-gebergte vastzitten, zijn al lager en lager gezonken, en juist wanneer wij met man en macht bezig zijn de val
over te trekken, breekt daar een stortbui los, zodat ons voorlopig horen en zien vergaat. Water van onderen, water van
boven, water van opzij dat de boot binnenzwalpt, dat is
werke lijk te veel van het goede. En ondanks onze grote
paraplu waaronder Bob en ik diep gedoken zitten, krijgen
we in minder dan geen tijd het onvermijde lijke natte pak.
In optima forma, —we hebben geen droge draad meer aan het
lijf en alles om ons heen is even nat, druipnat.
Merkwaardig dat een natte broek zo bijzonder hinder lijk
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is, en het zitten in nattigheid zo buitengewoon onaangenaam.
Water is anders immers heerlijk, en zeker op zo'n broeiendhete dag. Maar het moeten de vroegste kindheidsherinneringen zijn—aan natte luiers en een beplaste wieg—die ons
parten spelen. Zelfs nu nog... Een nat bovenlijf hindert niet
het minste, maar deze terugkeer tot onze oerstaat... Daartegen
verzet zich een halve eeuw van onafgebroken training, sinds
mama op ons blèren met een droge broek en troostende
woorden kwam aanlopen. Midden op zo'n soela word je je
zoiets weer plotseling bewust... En al zitten we nu nog maar
een viertal graden van de evenaar, in zo'n urenlange stortregen begin je toch te kleumen en naar een behoorlijk onderdak te verlangen.
Neen, geen kamp in het bos opslaan nu,—liever niet. Het
verregende bos langs de oevers ziet er bepaald afwerend uit.
Hele gordijnen van slingerplanten vormen een groene wand,
verstevigd met lianen als kabeltouwen, een volledige tuigage
die schots, scheef en verticaal de somberte daarachter overeind houdt. Dit is je oerwoud in zijn meest barbaarse vorm, —
we zullen ons er liever niet in wagen, verfomfaaid samengekrompen wezentjes die wij in deze stortregen geworden zijn.
En daar, voorbij een bocht, staat onverwachts een vrij
behoorlijk huisje, met glinsterend metalen dak. Het is een
klein schoolgebouw, dat bij het dorp Cottica behoort. We
zijn niet in een toestand om ons er verder voor te kunnen
interesseren, en varen door, een paar Boni-dorpen aan de
Franse zijde voorbij. In een daarvan, Agodé genaamd, woont
hun algemeen opperhoofd Tifoe, onderhorig aan de Fransen.
Laten schieten! Vreemde magnaten gaan ons niet aan. Zijn
dorp ziet er anders verlokkend genoeg uit, met een brede
houten landingstrap die tot hoog de heuvel op loopt, waar de
hutten en huisjes achter van regen flonkerende kokospalmen
te voorschijn gluren met hun sigarenbruine loofdaken. Aan
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weerszij staan er nog hoge, decoratieve bamboebosjes, alles
buitengewoon smaakvol, zo op een afstand.
Er volgen nog heel wat kleine Boni-dorpen, waarachter nu
weer een nieuw gebergte, staalblauw in de regennevel, oprijst: de Gongosifa-berg, ietwat conisch en hoger nog dan de
heuvels die wij dagen geleden voorbijvoeren. Nog even, en
dan blijkt ook dit weer een hele bergreeks te zijn. En waar
deze zijn lagere uitlopers laat bobbelen tot aan de rivier, zien
wij aan weerszijden opeens een hele reeks hutten en lage
huisjes. Aan de Franse oever is dat het dorp Wakapoe, en aan
de overzijde, op Surinaams gebied, Benzdorp (zo genoemd
naar een industrieel, H. J.W. Benz!) in de volksmond Bensi,
waar de grootste goudonderneming van het land gevestigd
is. Wij zijn in een soort van Klondyke aangeland.
Wakapoe ziet er uit als een echt primitief, schilderachtig
inlands dorp. Er staan wat houten huisjes rondgestrooid,
maar de meeste woningen zijn met loof bedekte hutten, grillig verspreid nabij de waterkant en verder het land in. Bensi
vormt aan de overzijde een volkomen tegenstelling hiermee.
Wel honderd kleine huisjes van een zelfde type, op ongeveer
een meter hoge paaltjes, staan rechts van de landingsplaats
in nette rijen; kennelijk arbeiderswoningen. Links daarvan is
een lang houten magazijn, en de landingstrap voert rechtstreeks naar een eveneens op palen staand gebouw, waarheen
twee steile trappen ons brengen naar de opschriften: `Kantoor—Douane—Politie'. Dit hier is een echte grensplaats met
een ietwat vervallen industriële allure, onaantrekkelijk van
aanblik. De politiecommandant, die in zo'n oord allerlei
autoriteiten tege lijk voorstelt, laat ons binnen in zijn net
kantoortje waar op de werktafel zowaar een stelletje buitenlandse paspoorten liggen. Maar zijn ontvangst is volkomen
onofficieel, haast jubelend van pure harte lijkheid; hij is blij
nieuwe gezichten te zien en biedt ons aanstonds zijn vrouw[136]
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loze woning aan, waarin wij met reeds ontwend gerief on
boeltje onderbrengen.

Donderdag Het loopt al tegen twee uur in de middag, en
Bob die nog graag de draglines van het grondbedrijf, die men
tot hier heeft weten aan te voeren, aan het werk wil zien,
maakt haast om naar het andere gedeelte van Bensi te gaan,
ongeveer tien minuten verder, waar wij de mensen van de
onderneming zullen aantreffen. De regenbui heeft de paden
doorweekt, maar het weer is gelukkig opgeklaard, en bij de
oever vinden wij een paar mecaniciens bezig een grote rupstractor in elkaar te monteren, die in nog altijd veel te zware
brokstukken hierheen werd geloodst. Kort daarop verschijnt ook de bedrijfsleider S., en met hem trekken wij over
een vrij brede weg de heuvels in, een kleine drie kwartier ver,
waar men met de draglines bezig is. Langs de bosweg liggen
hier en daar opengekapte velden voor de kostgronden van de
arbeiders, die daar vaak de hele week met hun gezin in een
hut doorbrengen en pas des zaterdagmiddags of des zondags
naar Bensi gaan. Ergens hurkt dicht bij de weg onder een
afdak een smederij, en ginds een half-afgebroken wasinrichting voor het gouderts. Een eind verder staat er zowaar
een oude truck te dromen,—een hoogst ongewoon gezicht
in deze streek zonder andere dan waterwegen voor het verkeer.
We komen een eind verder bij smalspoor dat aan de ene
kant naar een op vele meters hoge palen gebouwde goudwasserij op een opengekapt stuk van een heuvel voert, en de
andere kant uit naar opengelegd bos. Door taaie blubber
baggeren we langs en tussen en over de rails. Het is zo een
hoogst onplezierige wandeling, en daar is einde lijk het
`goudfront'! Stel je er maar niets fraais van voor. De bomen
zijn hier grondig gerooid en een dragline is op zijn gemak
—
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bezig de aarde in kipkarretjes te scheppen. Elke schraap van
de dragline vult zo'n karretje geheel, en zodra een lange rij
van die wagentjes vol is, stoten de arbeiders ze naar de spoelinrichting, die door een grote, in de bodem gemetselde
motorpomp van water voorzien wordt.
Vlakbij staat weer een wankele goudwasserij op zijn zowat
tien meter hoge stellage, die ik niet zonder moeite beklim om
op het lange platform te kunnen rondkijken. Daar liggen in
flauwe helling onder elkaar de bakken waardoor eerst aarde
en grint, dan aarde alleen gespoeld wordt, en waarin het
goud tenslotte achterblijft, vastgehouden door een laagje
kwikzilver. Een kubieke meter van deze aarde, enige duizenden kilo's dus, levert zowat twee gram goud op, laten we ons
vertellen. In het weggeworpen grind, dat in grote stapels
rondom de wasserij ligt, steekt eigenlijk veel meer goud:
ongeveer twee gram per duizend kilo, wordt ons nu meegedeeld. Maar daar wordt niet naar omgekeken, het blijft
weggeworpen, want er is hier geen mogelijkheid om
de stenen te vergruizen tot poeder dat kan worden uitgewassen.
Het is haast onvoorstelbaar hoe zo'n bedrijf, waaraan toch
altijd een tweehonderd man werken, nog rendabel kan zijn.
Zoveel schijnt het goud tegenwoordig ook niet meer waard,
en ik kan van harte instemmen met mijn goede meester
Bertrand Russell, die de theorie geopperd heeft, dat alle goud
dat tegenwoordig in Fort Knox of in bankkluizen als dekking
en waardemeting ligt te verschimmelen, beter, veiliger en
economischer, in de grond gelaten kan worden, waarin het
blijkbaar, krachtens bijna al zijn functies, thuishoort. Bensi,
dat reeds zowat zestig jaar bestaat en grote dagen achter de
rug heeft (bij het begin van onze eeuw) maar nu toch blijkbaar kommerlijk zijn leven rekt, zou dan rustig tot zijn oorspronkelijke staat van oerwoud kunnen terugkeren. De
[138 ]

HET EIND VAN DE KAART

buitenwereld zou er niet veel aan verliezen. De eventuele
achterblijvers waarschijnlijk ook niet.
Onze terugweg naar het dorp leggen we gedeeltelijk met
de kaduke truck af, wanneer we deze na een moeizame moddertocht op de bosweg terugvinden. Slingerend en botsend
denderen wij de heuvelflank langs, op het wrakste vehikel
waaraan ik ooit mijn toch vaak blootgesteld leven heb toevertrouwd. Of lijkt het alleen maar zo, na het nu wekenlang
varen in een boot ? Bij het uitstappen in het dorp bekijk ik de
truck nog eens goed; hij is inderdaad half-verteerd, mist zowat alles wat een voertuig enigermate kan missen. Er is zo
op het oog af niets heels meer aan, behalve dan de motor die
ondanks al zijn lawaai geen enkele keer bleef steken. Braaf
karkas met je ongezegende oude dag!
In de late namiddag lopen al wat meer mensen in Bensi
rond. Als een echt gouddorp heeft het plaatsje twee danstenten en nog een drinkgelegenheid waar een ijskast staat en
waar men van alles— grutterswaren, manufacturen, blikjes en
flessen drank kan krijgen. Een schooltje is er echter niet, ook
geen kerk, en het gebouwtje dat vroeger tot hospitaal diende
staat thans leeg; een paar vuil-witte maatschappij-schapen
scharrelen er rond en doen zich te goed aan het overal voorhanden onkruid. Aan de overkant van de Lawa echter, in het
Franse dorp Wakapoc, heeft père Albert zijn bescheiden
houten kerkje achter een nette landingsplaats gebouwd,
niemand weet precies waarvan de inwoners leven, — er wordt
wel goud bewerkt, maar er is geen grote maatschappij gevestigd (het goud wordt weggesmokkeld) en het geheel maakt
een nogal rommelige, maar juist daardoor levende en gezellige indruk.
Des avonds zijn wij voor een dronk genodigd bij de bedrijfsleider van de Concessie in Wakapoe. Hij woont nog op
de oude vestiging, uit de tijd toen de goudmaatschappij wel
—
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in Suriname werkzaam, maar in Franse handen was. Daar
staan tegen een heuvelflank een drietal flinke residentiële
gebouwen, waarvan het grootste geheel buiten gebruik is.
Dat van de bedrijfsleider blijkt, met zijn prachtig uitzicht
over de rivierbocht en een eiland, gezellig ingericht, met een
mengelmoes van voorwerpen uit het bosland en souvenirs
uit Europa versierd. De vrouw, een Haagse evenals haar man,
slaat zich er goed doorheen, al zit ze hier reeds zowat negen
jaar. Ze verveelt zich niet, vertelt ze, kweekt groenten en
kippen, en zorgt voor zoveel moge lijk comfort wanneer haar
man uit de goudvelden terugkeert. In hun keurige steedse
kleren, waartegen wij als echte zwervers vervuild en verkreukt afsteken, praten ze toch als bijna volslagen boeren:
hoofdzakelijk over hun beesten en planten. Het goud, het
verachtelijke slijk der aarde dat het hier letterlijk is, vormt
gelukkig geen gespreksthema.
We krijgen brieven mee voor de stad, al zullen die pas over
een paar weken kunnen worden bezorgd. Zelf gaat het
echtpaar hoogstens eens in het halfjaar naar de quasi-gecultiveerde wereld, en is daar geenszins rouwig om. Wat we ons
best kunnen indenken.
Voor ons is het al onmense lij k laat—ver over tienen—wanneer we de vele trappen van de heuvel bij het licht van onze
zaklantarens afdalen naar het bootje dat ons terugbrengt tot
aan het huis van de politiecommandant, waar onze veldbedden zijn opgeslagen in de grote, lege ruimte. Bezwaar lijk
kan ik tegen mezelf liegen en vaststellen dat ik me goed voel.
Het tegendeel is waar, en ik heb geen eetlust meer, wel voortdurend dorst — erg lastig onderweg, maar ik weiger het toch,
rivierwater te drinken, tenzij ver genoeg v an bovenstroomse
vestigingsplaatsen. Ook een slok `verkeerd' water kan fataal
zijn.

[
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Vrijdag—Het is het getetter van radio Paramaribo, dat ons des
ochtends wekt. Daarmee korten de `beschaafde' lieden zich
hier de tijd, godbetert. Maar wij hebben haast, want we
willen nog met de bedrijfsleider S. een stuk hogerop, naar het
Franse dorp Maripasoela, waar hij aardige bekenden heeft,
die volgens zijn betoog een bezoek erg zouden waarderen, en
waar nog het een en ander te zien valt.
Dicht bij de soela zelf zien we nog het wrak van een verongelukt watervliegtuig liggen, voor meer dan driekwart
in de rivier gezonken. onnatuurlijk is de zilverwitte aluminiumkleur van de uitstekende delen, zich aftekenend tegen
het glanzend-drabbige van het water en het groen van het
minieme eilandje waartegen het gedreven ligt. Niemand
komt het weghalen. Even verder ligt een groot, opengekapt
terrein waarop af en toe een klein vliegtuig van de Fransen
sinds kort komt dalen, en vanwaar het weer veilig en wel
vertrekt.
Maripasoela ziet er brandschoon uit, een eind verder, en is
door dat vliegveld al minder geisoleerd van de buitenwereld
dan Bensi, dat er stiekemweg ook van hoopt te profiteren.
Het hindert niet dat de `naaste buren' altijd nog een uurtje
varenmtdobvahierwjdzn.Mosieur
l'administrateur, een stevige bonk van een bistrobaas lijkt het
wel, en het hoofd van de Gendarmerie, een lange magere
Fransoos, ontvangen ons in een keurig huis; beneden is de
kantoorruimte, achter een winkel, en boven de ruime woning
met veranda, waar de welgedane madame en een wulpse
vijftien- of zestienjarige dochter ons verwelkomen. Het is
pas half negen in de ochtend, maar de obligatoire fles witte
bordeaux en de droge biscuits komen toch op tafel, en de rest
van het gesprek gaat ook voorname lijk over eten,—dat uit
St. Laurent du Maroni moet komen, en nu eens wel, dan weer
niet arriveert.
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De Hollanders en de Fransen helpen elkaar in dit opzicht;
jaar in jaar uit blijven ze immers persoonlijk op elkaar aangewezen, totdat de een of de ander wordt overgeplaatst en er
een nieuwe familie komt. Ze moeten dan maar afwachten
of ze het weer net zo goed meL elkaar kunnen vinden. De
wildernis leest beter samenleven dan de opgepropte beschavingscentra.
Meneer de administrateur heeft een prachtige collectie
Indiaanse en Boni-gebruiksvoorwerpen aan zijn kamerwanden hangen, en in allerlei hoeken en gaten weggestouwd.
Klaarblijkelijk meer dan het bezit van veel dorpen bij elkaar.
Ik misgun ze hem wel niet, maar vraag mij toch af, of hier
niet enige cultuurplundering heeft plaatsgevonden, — en met
welke middelen? Want er zijn prachtige en zeer zeldzame
exemplaren bij, soms in veelvoud, zowel van het kunstigste
Boni houtsnijwerk als van weefsels, vlechtwerk en ceramiek
-

van de Oayana's en Trio's, zelfs van de Emérillons, die nog
verder zuidwaarts wonen.
De Fransman blijkt wel smaak en inzicht te hebben, maar
ook de roofzucht van een echte museumdirecteur. Nog
onbekend waren mij de discusvormige, in het midden doorboorde houten schilden, met fabeldieren vol-beschilderd in
blauw, rood en geel tegen de bijna zwarte houten ondergrond. Het zijn mythologische voorstellingen van de hemel
met de gesternten, afkomstig uit de cirkelronde, met een
koepelvormig dak bedekte palaverhutten van de Oayana's.
De ambtenaar had van die schijven een aantal grotere en
kleinere. En zo'n hut zou ik, niet ver van daar, in natura
kunnen bewonderen, deelde hij mee.
Natuurlijk gaan wij erheen, ik sta versteld van de kunstige
architectuur van het niet meer zo heel primitieve bouwwerk.
Het is geheel open aan alle zijden, maar kort als ik ben, moet
ik mij toch even bukken om onder de afhangende franje van
[142]

HET EIND VAN DE KAART

het tassiedak de ene grote, cirkelvormige ruimte te betreden,
die alleen in het midden één enkele hoge steunpaal heeft, voor
het dragen van de zuivere koepel van het dak. De middellijn
is zowat zes meter, en van alle kanten lopen er ribben parapluvormig omhoog naar de pool.
Daar bevindt zich inderdaad als afsluiting rondom de
middenpaal een beschilderde discus zoals ik die in het huis van
de administrateur aan de wanden zag; en merkwaardigerwijze domineert daarop, dank zij de halfschemer van de hut
het donkere en blauwe van de sterrenhemel. Maar de gesternten zijn weergegeven als rare dieren, met koppen aan
beide uiteinden van de romp en korte poten daaronder. In
het midden van hun lijf worden ze bereden door schimmige
wezentjes, en ze zijn verder met geometrische ornamenten
omgeven, rood, geel, okerkleurig. `handraki' hoorde ik
deze fabelbeesten noemen, maar weet er voorlopig niet meer
van te vertellen; mijn bibliotheek in Paramaribo zal misschien uitsluitsel kunnen geven, misschien weet men er ook
nog niets van. Het is vreemd, dat de naam van het fabeldier
zo sterk herinnert aan het Engelse 'mandrake', de naam van
de niet minder geheimzinnige mandragora of alruinwortel!
De paar Oayana's die buiten de hut gebleven zijn, houden
zich ook wanneer wij weer naar buiten komen, overbescheiden op de achtergrond. ik zou best met ze willen spreken—kent een van ze Frans?--maar onze ambtelijke begeleiders voelen er blijkbaar niets voor, geven mij niet de gelegenheid, terwijl het viertal Indianen zelf schuw een eindje van
ons vandaan blijft toekijken. Onbewogen, als beelden.
Het is hier eigenlijk maar een rare bedoening, deze symbiose die zeker geen `samenleving' mag heten: Frans `toezicht' op een kleine afstand van `onderhorigen' die nog
grotendeels in het stenen tijdperk leven. Hoe lang nog?
Er is meer bezienswaardigs in Maripasoela, maar van ge[143]
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heel andere orde. Tot mijn grote verrassing ontdek ik, dat
hier een gekwalificeerde, echte dokter gevestigd is, aan het
hoofd van een piepklein ziekenhuisje. Een unieke kans voor
mij , ja of neen ? De kliniek van monsieur le docteur V. is een
stenen gebouw, alleen ge lijkvloers, een unicum vele dagreizen in het rond, en hij heeft er een ruime spreekkamer, een
wachtruimte, een eenvoudige maar doelmatige operatiezaal, waar hij nog kort geleden zijn eigen kind van een lastige
appendix afhielp. `Ik zat toen toch wel erg in mijn rikketik,'
voegt hij er bescheiden aan toe, kleine, pittige méridional die
hij is. Overigens zit hij hier graag. `Hier beoefent men de
ware geneeskunde,' vertelt hij nog, en laat zijn röntgendoorlichtingsapparaat zien, zijn speciale verbandkamer, de
apotheek en zelfs een ruim laboratorium, waarin drie kostbare Amerikaanse microscopen staan. Alles Marshall-hulp.
Die is dus toch ergens goed voor geweest, al moet men het
hier ver komen zoeken. Bijna is het geheel wat te luxueus.
Maar kan het dat in deze afzondering ooit zijn ?
Het eigenlijke hospitaaltje, dat vijfentwintig bedden zal
moeten bevatten, is nog in aanbouw. Maar bedden zijn
nauwe lijks een probleem bij een bevolking die nooit in bedden slaapt. Neen, Lambarene kan er moeilijk beter aan toe
zijn dan Maripasoela, waar de dokter met twee hulpkrachten
al zijn werkzaamheden verricht, waarvan gretig, ook door
de mensen van de Surinaamse kant, gebruik gemaakt wordt.
Dit laatste mag wel niet, maar... `Vóór alles is men dokter, en
dan pas ambtenaar,' zegt de medicus, ietwat verbeten glimlachend.
Nu begrijp ik ook, dat het Surinaamse hospitaal op het
Stoelmans-eiland meer nog dan een medische noodzaak, een
ereplicht is. Daarop zal dan de Franse ziekenoppasser uit de
nabijheid kunnen terugvallen, en omgekeerd zou men in
Bensi met één ziekenoppasser kunnen volstaan. Laat het
[144]

HET EIND VAN DE KAART

vooral geen organisatie door middel van internationale verdragen worden, want dan komt er niets van terecht. Een paar
verstandige mannen die het bosland goed kennen, regelen zoiets onder elkaar wei, — en er is verder geen vuiltje aan de lucht.
Die verdomde poten van me. Ik loop de hele tijd te popelen
om de Franse bosdokter te raadplegen en zie er toch telkens
weer van af. Doen, met tien kansen tegen één dat de man,
hier aan ernstiger kwalen of ongelukken gewend, mij uitlacht en zegt dat er niets bijzonders met mijn benen aan de
hand is ? Ofwel... een dikke kans lopen dat hij mij met een
ernstig gezicht (professionele dikdoenerij) vertelt dat ik niet
verder met onze expeditie mee behoor te gaan. En doe ik het
dan wél, zoals ik absoluut van plan ben, dan zit ik verder de
hele godganselijke tocht neet de misère van een slecht geweten en nodeloze angsten; vlet een rem op het vanzelf verdwijnen van mijn klachten, op de vis medicatrix naturae,
waaraan ik heilig geloof, meer dan aan welke medicamenten
ook. Ik kan mijzelf, nu ik de teerling toch al geworpen heb,
zulke nieuwe narigheden beter besparen.
Ik vind bovendien geen gelegenheid om een apartje met de
man te hebben of over mijzelf te praten zonder dat Bob het
merkt. Ik kan het ook niet doen zonder dat een dokter die
geen kwakzalver is, de pijnlijk opgezette lichaamsdelen zal
willen zien en betasten, die nu voor iedereen onzichtbaar
binnen mijn wijde kaki broekspijpen verborgen zitten. (Alleen idioten trekken in shorts de wildernis in; een lange broek,
eventueel in je laarzen gestopt—maar op de rivier zijn laarzen
even gevaarlijk als lastig—geeft nog een minimum aan protectie.) Van de mogelijkheid om medische bijstand te ontvangen moet ik dus afzien en het zelf maar redden.
Heilige Hippocrates, sta mij bij nu ik de volgeling van
Saint Louis Pasteur niet vermag in te roepen! Al heb ik er
momenteel verdraaid weinig aan dat ik vroeger hele ver[451
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handelingen van eerstgenoemde—over de epidemieën en,
veel aardiger, herinner ik me, over de prognostica—met
groot plezier heb gelezen. Hier sta je nou met je boekenkennis; loop rond man!
Neen, het is zeker dat ik behoor te zitten en niet rondlopen, staan of klauteren. Maar niemand kan het lang genoeg, stilzitten in de rimboe; ook de `vader van de genees- en
heelkunst' zou het niet hebben kunnen klaarspelen in omstandigheden als de mijne, hier en nu. De kunde was in zijn
tijd niet bijster groot, de kunst toen nog wel, —de levenskunst.
Die moet ik nu maar zien toe te passen in mijn eentje. Ondanks het feit dat ik mij voortdurend koortsig voel—niet
malaria-achtig rillerig, beslist niet, maar wel gloeierig—en
telkens wil drinken.
`Au revoir, monsieur le docteur!' Hopelijk hoef ik je niet
inderdáád terug te zien.
Het is al bijna half elf wanneer wij in Bensi terugkeren om
daar afscheid te nemen. Onze `Mamadam' is al zowat drie
uren tevoren afgezakt, met de stroom mee, want onze benzine is krap afgemeten, en bij het bosneger-dorp Cottica,
vlak boven de eerste grote val die we hier over zeulden,
zullen wij volgens afspraak elkaar terugvinden om dan gezamenlijk—ter wille van de onderlinge assistentie—het gevaar
van de afdaling te trotseren. Zo beginnen wij nu aan voorzichtigheid ook zuinigheid te paren,— als zo dikwijls bij het
terugkeren van een plezierige reis. We kunnen ons niet meer
dan één boot veroorloven om de tocht nog een paar dagen
Zuidwaarts voort te zetten.
Het zou misschien beter geweest zijn dit met een korjaal
te doen, waarmee je het verst komt—zie de Indianen—maar
zo'n uitgeholde boomstam kantelt veel te makkelijk en als
hij kapot stoot tegen een scherp rotsblok, waar altijd kans op
is, dan ben je opgelaten. De korjaal scheurt en er is geen re[46]
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pareren meer aan, zoals bij onze rondgekielde boot met zijn
stevige ribben wèl het geval is. Onderweg zijn wij al heel wat
wrakstukken van korjalen tussen het gesteente bij soela's
tegengekomen. Voor Bob geen korjalen-risico's dus.
Daar gaan we dan. Hoe ver tegen de stroom op, zal eraan
liggen; niet alleen aan ons, maar evenzeer aan de onbekende
Lawa, van wie wij maar moeten aannemen dat hij zich voorbij de Gran-soela een paar maal—zo is ons met stelligheid
verteld—moet splitsen in de Marowini (werkelijk de grensrivier ?) en later de Oelemari en de Litani. Mooi dat tenminste
de rivieren hier hun oude Indiaanse namen onverbasterd behouden hebben, bij gebrek aan bezoek door blanke betweters.
Welke van deze rivieren nu werkelijk de hoofdrivier is,
kan niemand nog uitmaken. Een taak voor later. Het land
tussen de Litani en de Marowini in het oosten heet nog altijd
`betwist gebied', tenminste bij de Fransen. Voor ons maakt
het niets uit, —hier woont nauwelijks een sterveling. Wij zijn
alleen maar nieuwsgierigen, met uitsluitend aandacht voor
water, water, en de hoogten waar het vandaan komt.
Verder dus, al hebben we nu bijna het eind van onze kaarten bereikt en komen we morgen of overmorgen al daar waar
hun grote witte plekken beginnen. Zullen ze in werkelijkheid niet bladgroen, steenbruin of van godweet welke kleur
blijken? Niet langer meer wit, de non-kleur.
Vooruit maar, ondanks de kleine benepen angst die mij
telkens weer bekruipt. De bekende oerangst voor het tijdeloze, onbegrensde oerwoud ? Plus ultra! Twee reuzen van
bomen aan weerszij den van de rivier beschouw ik maar als de
Surinaamse zuilen van Hercules. En weet me een pygmee.

Zondag Gisteren heb ik geen moment tijd gevonden om
aantekeningen te maken en was na het avondeten te moe om
nog iets te doen. Of was dat eergisteren? De dagen beginnen
—
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op elkaar te lijken, glijden in elkaar over zoals de ene rivier
in de andere, het ene bos na het andere, een dicht-gepakt
continuüm. Juist daarom is het nodig van dag tot dag alles
op te schrijven; de veelheid van verschillende maar niettemin
toch met elkaar verwante indrukken zal anders samenklonteren tot één grote onontwarbare brij in mijn herinnering,
afgezien van misschien een paar saillante episodes. Maar om
juist iets van de continuïteit van deze expeditie (en van het
binnenland) vast te houden, lijkt het mij een vervelende en
helaas tijdrovende noodzaak om de belevenissen van elke
dag—bijna elke dag, in geval van nood—goed te noteren.
Met zomin mogelijk geleuter over mezelf; ik heb niet de
minste behoefte aan lyrische nabetrachtingen en zeker niet
aan ik-lyriek of zelfbeklag, —ben alleen 'Benenloos in Benares', zou Aldous Huxley zeggen. Waarom moet ik juist nu
denken aan die vervelende, ingebeelde vent...
Ofschoon we ook vandaag vroeg zullen opbreken, heb ik
nog even tijd voor dit karwei, nu ik eerder dan anders wakker
ben, na een onrustige slaap, en de dag heb kunnen zien doorbreken, al bij het eerste ochtendlicht ben opgestaan om mij
aan de waterkant te wassen en te scheren.
Lang voordatje aan het hoge oevergeboomte aan de overkant iets van echte zonneschijn kunt zien, is er eerst een
langzaam optrekkende sluier van damp boven de rivier—
soms tot traag bewegende slierten gescheurd en verrafeld;
dan, een flauw schijnsel—meer vochtige, grondse bosgeur
dan eigenlijk licht. De in de nacht verstarde bomen komen
weer tot leven en ten slotte, onder het gefluit en getjilp van
allerlei verborgen vogels, is daar het échte, goudgepoederde
licht, koel licht dat echter over een uurtje al warm zal zijn.
Hier is het dagbegin telkens weer een kersverse gebeurtenis.
Bob is nu ook opgestaan, staat onder het wassen telkens
even de rivier af te turen. De zonvogel is een watervogel,
[
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zonder enige twijfel. De bosnegers zijn al bezig met hun
ochtendbesognes. Nog even, zolang het kan.
De Gran-soela, die wij laat in de namiddag bereikten,
heeft zich weinig onderscheiden van zijn reeds door ons getrotseerde broeders en zusters. Met dezelfde familietrek—
grimmige wildheid—heeft hij ons tegen wil en dank doorgelaten. Ik beweer dit nu, maar heb ik hem wel goed bekeken?
Ik ben al die tijd een beetje daas geweest, ook gisteren de
hele dag door. Alsof ik naar een oude, wazig-geworden film
vol `kabels' keek, zo heb ik de oevers langs mij voorbij zien
trekken, eentonig, alles eender, groen, groen, eindeloos.
Het is omdat ik me nog steeds niet goed voel. Had ik niet
verstandiger gedaan met achter te blijven? Maar het is te
laat om nog iets te beslissen. Ik ben overgeleverd. Overgeleverd aan de heidenen, zoals dat heet. Onze bosnegers, de
Oayana's en Trio's, die in de buurt moeten zwerven, zijn
hier de heidenen. Het is een dwaze uitdrukking uit de Saracenen- of Turken-tijd waarschijnlijk. Maar onze heidenen
zijn beste mensen en zelf ben ik immers ook een heiden,
inderdaad aan mijn soortgenoten overgeleverd. Alleen Bob
is een brave katholiek, wat hier overigens niet het minste
onderscheid maakt.
Ik kan beter ophouden met schrijven. Dit is wel een goed
kamp, hier aan de rand van een droog bos. Hoogland. Ik kan
misschien nog wat in mijn hangmat gaan liggen nu het nog
een beetje koel is. Voel me desondanks verhit.

—

Maandag De rivier is veel smaller geworden, maar we
schieten goed op. Zullen we de Litani halen en de Loe-kreek ?
Ik word zelf `Loe' genoemd, —een van mijn vele namen. Zal
ik mezelf halen ? Genoeg voor vandaag. Ben veel te moe,—
niet moedeloos, alleen vermoeid. Geen verdere bijzonderheden.
—
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Donderdag—Het is voorbij. Tenminste... Maar we zijn op de
terugweg. En al ben ik niet in staat geweest iets op te schrijven, het zijn heel bijzondere dagen geweest: eergisteren (als
ik me niet vergis, ik raak de tel kwijt), gisteren en ook vandaag. Ik raak de tel kwijt. Tijd, tijd, wat is tijd? Wat is hier
tijd?
Ik voel me al wat beter; of ben ik alleen maar opgelucht
omdat we bezig zijn terug te keren, noordwaarts ? Laat ik
nu maar meteen proberen alles goed te reconstrueren tijdens
deze gedenkwaardige, aan gebeurtenissen rijke dagen, geen
plezierige, dat niet. Maar dat heeft aan m y gelegen. Alle
anderen waren bewonderenswaardig, alleen ik niet, die hier
mijn laatste `waardigheid' verloren heb.
Ben ik nu een ander mens ? Een beetje menswaardiger ?
Wel, ik kom mijzelf zeker enigszins merkwaardig voor—in
de minder gunstige betekenis van het woord—met nog een
laatste glimp van dit soort dubieuze waardigheid, bijna
waardeloos dus. Het zij zo... mij best.
Ik moet mij de voorvallen weer een voor een voor de
geest halen, alsof ze bezig zijn opnieuw te gebeuren. Het kin
nog, hoop ik, de actualiteit te reconstrueren voordat deze
echte `herinnering' is geworden en onvermijdelijke `flashback' bij het opschrijven. Welnu...
Eergisteren dan, nog voor de middag, waren wij al een
eindweegs de Litani opgevaren en zelfs de Loe-kriki gepasseerd na de dag tevoren—dat moet maandag geweest zijn—.
nogal wat oponthoud gehad te hebben bij de Gran-soela.
We hadden toen de Marowini links laten liggen, letterlijk,
en een hoogst vermoeiende dag achter de rug. Ik was veel te
daas om mij van wat dan ook rekenschap te geven en al gauw
neergeploft in een diepe, benauwde slaap.
Op dinsdagmorgen trokken we gewoon verder. Nog
tijdens de ochtenduren, de rivier was al aanmerkelijk smal[Iso]
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ier geworden, kregen wij een kleine `clearing' tussen het
geboomte op de hoge oeverwal in zicht en stelden vast dat
het een Indianen-nederzetting moest zijn; zo niet van Oayana's dan van Trio's, die zich in deze streek ook moeten ophouden. Het zou ons niet meer dan een halfuur of drie kwartier kosten om er een kijkje te nemen, en ik, weer wat tot mezelf gekomen, drong er met het grootste enthousiasme op
aan, want ik was nog nooit Trio's in levenden lijve tegengekomen.
Nauwelijks waren wij de kant genaderd, een modderige
wal vol takken en twijgen en enkele boomstronken overlangs
in het water, of in mijn geestdrift stond ik al overeind in de
boot om via zo'n stronk op de oever te springen.
`Die kant uit!' riep Kewali, die op de voorplecht gehurkt
zat, mij toe. Maar zonder acht op hem te slaan omdat ik een
dikke stam dichter onder mijn bereik zag en niet erg glad
oordeelde, nam ik een flinke springstap, de boot uit—een
hele kunst om dit te doen zonder het vaartuig aan het schommelen te brengen—om op hetzelfde ogenblik tot mijn schrik
een rare beweging, iets van een convulsie, een vertraagde
aardbeving onder mijn voeten te voelen, zich voortplantend
door mijn enkels en kuiten heen tot aan mijn heupen toe. Ik
wist niet hoe snel een tweede sprong naar de kant te maken,
waar ik in de modder uitgleed en languit voorover viel, onder enig gelach vanuit de boot en een paar kreten waarvan ik
enkel—maar heel duidelijk—het woord `aboma' verstond.
Kewali was meteen toegeschoten om mij, sukkel, overeind te helpen. En toen ik, mezelf vermannend om zo vlug
mogelijk weer bij mijn positieven te zijn, om mij heen keek
en weer wist waar ik was, zag ik al gauw wat er precies aan de
hand geweest was.
Bob en de overige arbeiders aan de waterkant waren er nog
mee bezig. De man op de voorplecht had mij willen waar[I 5 11

ALBERT HELMAN

schuwen dat, wat ik voor een half-ondergedompelde boomstam aanzag, geschikt als steunpunt om over te stappen, in
werkelijkheid een grotendeels voor de koelte in het water
liggende `aboma'* was, — een dikke, naar het nu bleek zowat
vijf meter lange waterboa die daar voor pampus lag, bezig
het een of ander groot beest dat hij gewurgd had in een
dagenlang spijsverteringsproces te verwerken. Kewali's aanwijzing was te laat gekomen, of liever: ik was hem vóór geweest, met het ridicule gevolg dat de bosnegers nog bleef
amuseren, terwijl ik de oorzaak van mijn dwaze valpartij met
een kleine huivering in ogenschouw nam en zij het zich
nauwelijks verroerende ondier verder ongemoeid lieten.
Negers (en ook creolen!) hebben een magisch respect voor
deze niet-giftige kanjer onder de reptielen.
Bob— de lach was nog niet helemaal van zijn gezicht verdwenen—vroeg of ik mij bezeerd had. Met verbetenheid antwoordde ik van neen, er achteraf, met een sluwe bijgedachte,
aan toevoegend: `Misschien mijn enkel een beetje verstuikt,
maar zeker niet erg.'
Tussen de anderen strompelde ik op het Indianen-dorpje
af, naar de kleine open vlakte van vastgestampte aarde—witte
modder en zand—waar een vijftal open hutten stonden, met
wat koesoewestruiken** in de nabijheid.
Er viel geen levend wezen te bekennen. Doodse stilte aan
alle kanten. Toch bleek uit alles dat dit een nog bewoonde
nederzetting was. Er stonden nog allerlei gebruiksvoorwerpen, en tussen de staken onder de uiterst eenvoudige afdaken
van bruin pinaloof hingen nog een paar hangmatten. Vermoedelijk hadden de bewoners ons bijtijds zien aankomen en
waren ze weggevlucht, het nabije bos in.
*De Eunectus murinus, soms ook Anaconda genoemd.
** Bixa orellana of Roekoe, door de Indianen gebruikt voor hun rode
kleurstof en als geneesmiddel.
[152]

HET EIND VAN DE KAART

Niet helemaal verwonderlijk, want in het nog jonge vetleden hebben de goudzoekers en 'balata-bleeders' (rubbertappers) veel onheil onder de goedaardige, nagenoeg weerloze Indianen aangericht. Hier zagen wij de begrijpelijke
gevolgen. De arme lieden konden niet weten met wie ze te
doen zouden krijgen en hadden het zekere voor het onzekere
gekozen, met achterlating van al hun hebben en houden.
Het leek wel duizendjaar terug in de historie, bedacht ik.
`Van de Noormannen, verlos ons Heer!' Liep Bob hier
niet rond als een lange blonde Viking, door een troepje
duivels vergezeld?
Met opzet raakten we niets aan en, na wat rondgekeken te
hebben, verlieten we de plaats, —ik vol spijt dat ik geen van de
bewoners van dit doodstille, wild-idyllische oord had kunnen ontmoeten. Tijdens ons onderzoek in en tussen de hutten
door was een vreemde voorstelling bij mij opgekomen omdat ik mij, een poosje na de smak die ik gemaakt had, echt
onwel begon te voelen, — duizelig en waggelig. Hoe zou het
zijn wanneer ik hier alleen achterbleef, moederziel alleen ?
Met later misschien de Indianen, denkelijk Trio's, als die het
zouden wagen terug te komen. En dan?
Ik kon het voorstellen, het was me beroerd genoeg te
moede, maar Bob zou mij over een paar dagen op de terugweg weer kunnen ophalen. Hier blijven liggen... ik zou zijn
als Robinson Crusoë met zijn Man Vrijdag, niet jarenlang,
gelukkig niet. Tenzij ik zou sterven, ziek als ik me voelde,
terwijl ik af en toe een van de staken in de hutten vastgreep
om mij overeind te houden, telkens wanneer ik meende dat
niemand het zou merken.
Heel even ging ik erbij zitten, quasi om zo'n ruwbesneden
bankje te proberen. Als Kornchen maar even mijn hoofd had
kunnen vasthouden, bedacht ik nog, dan zou het wel weer
gaan. Heel deze reis had ik niet meer aan haar, mijn trouwe
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levenskameraad gedacht, geloof ik. Noch aan `thuis', — dat is
tenslotte de plek waar z ij is, en zeker niet dat afschuwelijke
Paramaribo met onze gehuurde bungalow. Zij en ik zijn
beiden trekkers, maar nu ik er — als zo menigmaal — alleen op
uitgetrokken ben, zal ik hier in mijn dooie eentje moeten
sterven, maalde het mij door het hoofd. Wat een ongein.
Niet tragisch, oh nee, maar wel... nou ja, toch erg alsje nog
niet zo'n doorgefourneerde stoïcijn bent, alleen maar doet
alsof. Hoewel, dit is een idyllische plaats en eens moet het
toch gebeuren. Want mijn benen wogen nu als lood, twee
dikke loden plunjezakken onder mij, en ik kreeg het benauwd.
`Kom, we gaan terug,' commandeerde Bob. Ik hoopte
vurig dat hij niets aan mij gemerkt had en begon opzettelijk
langzaam—koortsdronken en als in een vertraagde film—het
pad omlaag naar de waterkant af te slungelen. Met nu nog
maar één gedachte: Niets laten merken; vooral niets laten
merken. Ergens tegen een van de hutten had ik een stok zien
staan en meegenomen. Die behoedde mij tenminste voor een
tweede val.
De oever was overal glibberig ondanks al dat rottende
hout, —takken en stammen die het instappen nog extra hachelijk maakten. Kewali stond opeens naast me.
`No go meneri,' zei hij, `ga niet.' En op mijn vragende
blik: `Wat dan?' beduidde hij mij, dat hij mij op zijn rug
wilde nemen en naar de boot dragen. Mijn weifeling moet
merkbaar geweest zijn,—deze afgang!— want Bob, al in de
boot, riep me toe: `Doe het maar! Hij laatje heus niet vallen.'
Ik dus als een kind op Kewali's rug omhoog gehesen—hij
bukte zich nog, de goeierd—met mijn armen over zijn schouders en mijn dijen om zijn naakte heupen—ik róók zijn lichaamsgeur zo van nabij (achteraf bedacht ik: net gebrande
suiker en kaneel, met een vleug Spaanse peper vermengd)
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terwijl hij mijn onderbenen stevig vastgreep, wat mij een
stekende pijn gaf zodat ik (denk ik) een kleine `au' niet kon
onderdrukken. Een paar ogenblikken zo—lange ogenblikken
in mijn volwassen leven—en met een kleine plof werd ik op
de bodem van de boot neergezet, vastgegrepen door Bob en
op mijn smalle zitplaats geholpen. Een zak van een vent, een
vod.
Daar kon ik heimelijk onder het wegvaren mijn gewonde trots, de flarden van mijn zogeheten zelfrespect zitten aflikken. Er was reden genoeg voor, want bij de achtersteven
zat Fikky, onder het zachte ploffen van de buitenboordmotor op-halve-kracht, stilletjes voor zich uit te zingen: `A
tjari a bakra, ooi. Kewaï tjari a bakra boen...' De gebruikelijke improvisatie over gedenkwaardige voorvallen: `Hij
heeft de blanke gedragen, Kewali heeft hem goed gedragen.'
De laatste rest was het; ik kon het ermee doen.
Maar Bob had niets gemerkt, goddank, ook niets naderhand, onderweg naar het kamp dat wij gelukkig al vroeg
opsloegen nadat ik opnieuw door Kewali's stevige armen,
ongevraagd, alsof het iets vanzelfsprekends geworden was,
op een goed-uitgekozen plek was neergezet. Als een ding,
een zware trommel met proviand.
Toen ik 's avonds na het eten meteen aanstalten maakte om
in mijn hangmat te kruipen, vroeg de zonvogel alleen: ofik
misschien niet toch mijn voet verstuikt had. Hetgeen ik heftig ontkende, en nog heftiger toen hij goeiig voorstelde: `Zal
ik het niet eens even bekijken ? Welke voet is het ?'
Maar op mijn beslist: `Neen, er is niets aan de hand. Ik
ben alleen erg vermoeid en wil het wegslapen,' zei hij verder
niets.
Ik kan deze middag niet doorgaan met schrijven, we
moeten opbreken. Bovendien, ik ben nog altijd een beetje
bibberig, merk ik, hoewel niet zo erg meer. Vanavond, of
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anders morgen, zal ik wei de gebeurtenissen van gisteren en
van vanmorgen opschrijven, tegelijk met die welke ons
straks misschien nog te wachten staan. In deze uiterste afgelegenheid is er altijd wat aan de hand; ze is verre van 'leeg'.
`Ja, Bob, ik kom d'r aan...'
Vrijdag—Vervelend, eerst nog te moeten teruggrijpen naar
eergisteren en gisteren. Maar het was belangrijk, dat blijkt
nu nog meer dan ik aanvankelijk dacht.
Mocht Bob woensdag in tweestrijd geweest zijn of wij
verder de Litani op zouden varen, hij heeft er in ieder geval
niets van laten blijken, bezeten als hij is door het bos, de
rivieren, het water, zijn element. En vooral— dat heb ik met
hem gemeen— door de witte plekken op de kaart, de onzekerheden die met alle geweld zekerheid moeten worden.
Ofschoon hij niets zei, kon ik aannemen dat hij tot elke
prijs verder wilde (ik eigenlijk ook, was ik maar in betere
conditie geweest) al moesten we nu wel zuinig zijn met onze
mondvoorraad en onze benzine. Om het eerste aan te vullen
liet hij de arbeiders de hele morgen op jacht gaan en ging hij
zelf ook. Daar ik zelf al sinds jaren niet meer schiet vanwege
mijn astigmatische ogen (erfelijk!) was het volkomen logisch
dat ik achterbleef. Een winstpunt ditmaal. Zo kon ik stilletjes
in mijn hangmat blijven voortdoezelen, te suf voor zelfs de
onnozelste gedachte, met alleen een gevoel van grenzeloze
afmatting en een soort van hopeloosheid, terwijl het me toescheen alsof het leven uit mijn gezwollen benen wegstroomde, — mijn laatste motorische krachten. Ik moest ze
sparen door zoveel mogelijk rust; op onze benzine kon flink
bezuinigd worden door veel te pagaaien, dat stond reeds van
tevoren vast. De smalle, door veel stenen bemoeilijkte rivier

gaf er trouwens alle aanleiding toe, ook om de buitenboordmotor niet in gevaar te brengen.
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Het jagen had niet veel opgeleverd, maar voldoende om de
dag met mondjesmaat door te komen, zodat Bob, tegen de
middag terugkomend, besloot: `Toch maar een eindje verder
kijken, alsje er niets op tegen hebt.'
Ik was gelukkig, toen ik hem hoorde aankomen, meteen
uit mijn hangmat gekropen en, hoewel ik er feite lijk niets
voor voelde— zelf het eind van mijn kaart genaderd, maar hij
blijkbaar nog niet—zweeg ik, knikte alleen van ja, omdat ik
desnoods tot de dood toe geen spelbreker wilde zijn, niet nog
méér van mijn zelfrespect verliezen. Voor Bob was dat voldoende; wie zwijgt stemt toe, leert hem zijn roomse doctrine.
Nebbisj.
Weer in de boot gezeten, met de vertrouwde reisgezellen
om mij heen en niet meer bevangen door het hopeloze gevoel
van verlorenheid, verlaten liggen in een onbereikbare verre
wildernis, zoals toen ik daar straks alleen in mijn hangmat
achtergebleven was, moest ik mezelf wel toegeven dat het
een zeldzame bekoring heeft, voort te trekken in het totaal
onbekende, met geen andere richting dan noord-, zuid-,
oost- of westwaarts, geen ander reisdoel dan een niet nader
te omschrijven `verder', geen andere oriëntatie dan de zonnestand en schaduwval 's morgens en 's avonds, en alleen midden op de dag de kompasnaald. Meer niet. En ten slotte met
als enige ware wegwijzer de rivier die geen keuze laat. En
dan enkel te rusten wanneer ook de zon gaat rusten.
Intussen had de Litani-rivier allengs zijn recht op die naam
verloren; hij was tot niet meer dan een flinke kreek versmald: op zijn best een paar bootlengten van oever tot oever,
soms nog minder dan dat. Hij kromp nu snel en zijn verval
was zwak genoeg om ons ook tijdens het stroomopwaarts
pagaaien goed te doen opschieten. Het voortglijden van het
oeverbos is een onbedrieglijke, vrij nauwkeurige snelheidsmeter.
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De bochten die wij namen waren echter onaftelbaar. De
Litani kronkelde maar voort, net een reuzenwaterslang die
niet weet hoe snel hij zich weg moet maken en toch altijd, zo
lang is hij, schijnt te blijven waar hij is, — gek beeld, maar ik
was niet helemaal bij mijn positieven, weet wel dat ik er een
lief ding voor gegeven had thuis te zijn—o neen!—te weten
op hoeveel boogminuten bezuiden de derde breedtegraad
wij ons nu bevonden. Maar dit vast te stellen was voor ons
nog niet weggelegd; later misschien, wanneer er nieuwe
kaarten zullen zijn, gemaakt door hen die na ons zullen
komen. Wij zijn alleen maar hun krukkige pioniers, de voorhoede.
Bij een kleine zandplaat, zoals die zich hier en daar aan
lagere oeverbochten of bij de monding van een zijkreek
vormen, sloegen wij tegen de avond ons bivak op. Vast nog
niet ons zuidelijkste, dacht ik nog.
Het was een mooie plek, gemakkelijk om te meren, in en
uit de boot te stappen (voor mij van belang!) en ook om te
baden. Tenminste... juist op zo'n prettige plaats is het alweer
oppassen voor stekelroggen. Alvorens wij tot baden overgingen, namen onze arbeiders de wijze voorzorg om met de
scherpe punt van hun pagaaien een rasterwerk van flinke
diagonalen door het bodemzand te trekken, zodat eventuele
`spari's', die daar met hun ongelooflijk bedrieglijke mimicry
onder het heldere water lagen, zouden worden verjaagd. Zo
kon je dan veilig op het ondiepe stukje rivierstrand zitten te
plenzen.
Dit gebeurde dan ook toen wij ons kamp goed en wel
hadden opgeslagen, hetgeen met de routine die iedereen zich
onderweg eigen maakte steeds minder tijd in beslag nam. Ik
had mij net uitgekleed om op een draf naar het mooie badstrandje te lopen, de eerste te zijn, zoals ik de hele week al gedaan had om mijn gezwollen poten niet te laten opvallen,
[
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toen een van de arbeiders riep: `toekoe indji dape!' (Kijk,
daar heb je Indianen!) Het weerhield me niet eerst te water
te gaan en dan pas te kijken.
Inderdaad, op een kleine afstand aan de overkant van de
rivier kon je ze zien staan tussen het struikgewas: brede torsen, een, twee, drie, vier waren het; rossig met hier en daar
een vlekje vermiljoen, en blauw... lange haren... Ze keken
met gespannen aandacht naar ons, zoals wij naar hen, maar
wij beweeglijk op het open grondstuk en in het water, terwijl
zij daar stonden als een verspreid groepje bronzen beelden in
een schemerig, verwilderd park. Ik moest onwillekeurig
denken aan Rodin's `Burgers van Calais', aan de rand van het
oerwoud neergezet en voorgoed vergeten.
In het water zittend zwaaide ik ze even toe, maar liet het
verder daarbij, in de hoop dat ze zonder verdere aanmoediging— die best averechts zou kunnen werken— vanzelf naderbij zouden komen. Zó schuw waren ze toch niet nu ze zich,
zeker niet uit domheid, zichtbaar gemaakt hadden. En in
deze afgelegen oorden passeer je elkaar niet zomaar, totaal.
onverschillig. Waarbij nog de nieuwsgierigheid komt,
wederzijds—misschien een van onze diepst-gewortelde animale eigenschappen—en de mogelijkheid tot wat ruilhandel.
Bob, nu ook voor zijn bad in het water gekomen, dacht er
net zo over. Ze zien onze blanke bast en dat we maar met z'n
weinigen zijn, meende hij; ze komen wel, want in hetavondbos voelen ze zich veiliger dan wij, ze weten al lang dat wij
hier pas zijn. `Laat ze maar,' riep hij de arbeiders toe, die hem
bijvielen met: `Ze zijn hebberig, ze zullen komen.'
We hadden goed gegist, — ten dele dan. Na een poosje verdwenen te zijn kwamen ze van achter de rivierbocht aangezet in een piepkleine korjaal; met zijn drieën nu, en slechts
een van hen behoedzaam voortpeddelend. Ik maakte juist
aanstalten om uit het water te komen, na met opzet gewacht
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te hebben totdat Bob vertrokken was. De korjaal schoof tot
dicht bij waar ik mij, kennelijk totaal weerloos, bevond en
zonder er verder bij te denken kwam ik uit het water overeind om de drie mannen met een kleine armzwaai te verwelkomen. Ik meende dat het Trio's moesten zijn, misschien wel
uit de verlaten nederzetting waar we geweest waren, al viel
dat niet zomaar uit te maken op het eerste gezicht.
Op mijn vraag: `Tamoetoe tlio?— met twee van de zeer
weinige woorden die mij in hun vermoedelijke taal ter beschikking stonden—antwoordde de oudste van het drietal in
nauwelijks wat minder rudimentair Sranan dat hij een Kalinja was van de Boven-Marowijne, maar hierheen was
komen `wandelen'. Te water dan toch meestentijds, net als
wij, dat behoorde ik wel zonder nadere verklaring te begrijpen.
De man, met kleine maar intelligente ogen, was niet zo
jong meer, gezien zijn dunnere, kortere haardos en de groeven en plooien op zijn gezicht. De beide anderen, met langer
haar en gladde gelaatstrekken, stonden zwijgend naast hem
en konden best zijn zoons zijn. En terwijl de oudere man zich
onbevangen, zelfs een tikje vrijmoedig voor een Indiaan,
voordeed gedroegen zij zich meer als een lijfwacht, op de
achtergrond, maar alert. Ze namen de gelegenheid te baat
om tijdens ons wat moeizame gesprekje, mij van het hoofd
tot de voeten—naar mij later bleek: nauwkeurig—op te
nemen.
Totdat Bob zich bij ons kwam voegen, de dialoog overnam en ik, mij er opeens van bewust dat ik daar zomaar in
mijn blootje stond, vlug wegliep om mij verder af te drogen
en iets aan te trekken. De twee jonge mannen moeten me nog
hebben nagekeken, —je voelt zoiets in je rug. Zo gauw zouden ze wel niet weggaan, dacht ik; er was hoe dan ook conversatie mogelijk.
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Gek dat ik, aangekleed voor ze staande, opeens een afstand
voelde die er tevoren niet geweest was. Ja ja, die kleding van
ons, de meest belachelijke van al onze westerse dwaasheden.
Mode! Hoeveel mooier stonden daar niet die drie naakte
kerels, zelfs de oudere met zijn al wat rimpelende buik, maar
nog stevig gespierde dijen en benen, heel wat gezonder dan
die gezwollen ledematen van mij. Zij geven zich zoals ze zijn;
wij kunnen het niet zonder camouflage doen en leraren: De
kleren maken de man. De Indianen weten hun voorkomen
opgenomen in de omringende natuur, een onderdeel daarvan, terwijl w ij niet aan de geringste mimicry toe zijn, zoals
de eerste de beste `spari' of de grote zilverig-blauwe vlinders
in het bos die, wanneer ze de vleugels toegevouwen hebben,
er uitzien als een verdord blad met aan weerszijden één groot
zwart oog daarop, ter afschrikking.
Daar stonden we dan, de als zotten aangeklede dwazen
tegenover de eerlijk-naakten, te trachten ons met elkaar te
verstaan. Hoe vergeefs! Tot de oudste Kalinja, inderdaad het
`familiehoofd', om een eind te maken aan onze ondervraging
of ze misschien wel vis of wild hadden om te ruilen, plotseling
zei dat ze morgen mogelijk terug zouden komen, meteen
rechtsomkeert maakte en weer in zijn korjaal stapte, gevolgd
door de twee jongemannen.
Enkele minuten later waren zij al om de bocht verdwenen,
terwijl Bob constateerde: `Ze vertrouwen ons maar half.
Waarschijnlijk zien we ze niet terug.'
Zelf was ik geen mening toegedaan. Voor Kalinja's, die
zich meestal in het benedenland ophouden, waren ze nogal
eenkennig uitgevallen; begrijpelijk overigens, want de hemel
mocht weten hoe lang en om welke redenenen ze van hun
stamgenoten waren afgedwaald. Geheimzinnig, zulke trekkerij; de eeuwige drang van het nomadenbloed om te `wandelen' in de wilde rn is. Aartsvaderlijk.
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Onze neger-arbeiders hadden zich de hele tijd op een eerbiedige afstand van deze Indianen gehouden. Waarom
eigenlijk ? Waren ze hun als geestesverschijningen in het
nachtelijke bos voorgekomen ? Het is waar dat hun meest
gevreesde bos- en watergeesten er als `Ingi' uitzien in hun
rijke mythologie.
Na het ditmaal alles behalve overvloedige avondeten nog
een korte poos tegen heug en meug bij ons kampvuur gezeten, dat er in hoofdzaak toe dient om met zijn rook muskieten en ander ongedierte te verjagen, hoorde ik Bob tegen
de Djoeka's zeggen dat er morgenochtend eerst wat gejaagd
en gevist moest worden alvorens we verder zouden gaan.
Het had mijn volste instemming, want zodoende zou ik
wederom een paar uur langer in mijn nest kunnen blijven
liggen, hetgeen mij hoogst welkom was. Nog altijd voelde
ik mij na iedere inspanning om mezelf weer wat bij elkaar te
rapen, nog ellendiger dan tevoren. Die nacht sliep ik opnieuw
onrustig en droomde dat ik in een schoon wit bed in een
hospitaalkamertje lag; een halfbekende, lachende creoolse
verpleegster stond met haar zware borsten over mij heen
gebogen... De rest weet ik niet meer.
Toen ik de volgende morgen—dat was gisteren—wakker
werd, was het al volop dag. Bob en al de arbeiders bleken
reeds vertrokken te zijn; ik had er niets van gemerkt. Er
heerste alleen zacht-ruisende stilte, nu en dan door krekelgesjilp doorbroken. Daar lag ik dan in mijn eentje door de
klamboe heen rond te speuren.
Zonder overeind te komen werkte ik het nylon gordijn
naar één kant weg en... kijk, daar stonden weer de vier gestalten van gisteren nieuwsgierig alles om zich heen te verkennen. Op een kleine afstand, zonder naderbij te komen.
Pas op mijn lome handwenk stapten zij, bij elkaar blijvend,
voorzichtig naar mij toe. De vierde bleek een vrouw, nog
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bijna een kind. Ze had rechtopstaande, spitse meisjesborsten,
ondanks de zuigeling die ze in een sling tussen oksel en heup
bij zich droeg. Rechtop gezeten begluurde ik het op mijn
beurt: een erg stil wezentje, nog maar de larve van een mens,—
waarschijnlijk ten dode gedoemd want het hield zijn dikke
oogjes gesloten en ademde maar moeizaam. Niet te helpen,
zo'n geval; en ik was zelf maar al te hulpeloos, hoewel niet
zo ziek als het wicht, dat nog niet...
De oudere man deed twee stappen nader, tot aan mijn
hangmat. Hij had een ernstige plechtstatigheid over zich,
zoals bij een berooid maar nog niet van zijn heerschappij
vervallen verklaard opperhoofd paste en wees naar mijn uitgestrekte, onbedekte benen.
`Te veel pijn?' vroeg hij met een wat veraffe, allerminst
opdringerige belangstelling.
`Ja,' antwoordde ik, `te veel pijn.' Ik behoefde voor hem
immers niets te verbergen. `En geen medicijn,' voegde ik er
aan toe. `Al dagen lang pijn. Koorts.'
Hij knikte begrijpend: `Ik wist het al', legde zachtjes,
werkelijk heel voorzichtig, zijn hand op mijn dij en daarna
op mijn onderbeen, waarin hij bijna onmerkbaar kneep.
Zich daarna omkerend naar het drietal dat achter hem was
blijven staan, brabbelde hij iets waarvan ik alleen de laatste
twee woorden— `itj a koi', ga vlug—kon verstaan. Een van de
beide jongemannen ging inderdaad meteen weg, op de voet
gevolgd door het kindvrouwtje met haar stervende baby.
Een eind verder lag hun korjaal gemeerd, maar ze trokken
samen het bos in.
`De anderen zijn gaan jagen en vissen,' zei ik. `Ze komen
straks terug. Jullie hebben niets.'
Neen, ze hadden niets. `We hebben geen geweer,' zei de
oude man spijtig. `Er is niet veel wild. Alleen voor een geweer. Maar we hebben niet horen schieten. Misschien later.'
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Later, —voor Indianen kan dat een aan `nooit' grenzende
eeuwigheid zijn; zij hebben echter ook een eindeloos geduld,
anders dan ik, bij wie het geduld eruit gemendeld is, helaas.
We bleven nog een tijdje—niet zo erg lang—ons trage gesprek voortzetten, dat alleen even onderbroken werd toen de
oude Kalinja nogmaals zijn hand uitstak en voorzichtig,
bijna teder, eerst mijn ene been, dan het andere bevoelde;
bijna zonder mij pijn te doen en alsof hij een bijgedachte die
bij hem opgekomen was, wilde verifiëren. Om daarna alleen
maar met evenzoveel woorden vast te stellen: `Ze zijn ziek.'
Wat ik allang en nu opnieuw met enige wrevel wist. Vervolgens begon hij over de rivier te praten; dat er momenteel
niet zoveel water was als anders. Dat hadden wij zelf ook aan
de oevers kunnen zien. Ach, je hebt elkaar niet zoveel te vertellen, mensen uit twee volkomen verschillende werelden...
En daar stond opeens de jongeman die was weggegaan,
weer vóór ons, zonder het vrouwtje. Hij had een kalebas met
water bij zich, en in de andere hand een bosje van allerlei
bladeren en kruiden. De oudere Kalinja bekeek ze even, een
voor een, en gaf ze door aan de stille jongeman die bij hem,
nog altijd op zijn oude plaats, was achtergebleven. Deze
begon al dat groen tussen zijn handpalmen stuk te wrijven en
in de kalebas te doen, die zijn metgezel vasthield. Een paar
stengels kauwde hij tot een moesje, dat hij ook in de nap uitspoog.
Ik vroeg mij af wat ze gingen uitrichten, maar alsof hij de
verwondering op mijn gezicht kon aflezen, liet de oude man
zich het woord `dresi' ontvallen,—het verlossende woord
`medicijn'. Mij best, al zou ik eraan doodgaan, ik zou het
vieze drankje desnoods kokhalzend drinken, want vergiftigen zouden ze mij stellig niet. Ik had ze immers niets misdaan
en de zelfverzekerde Kalinja zag er zo vertrouwenwekkend
uit. Hij had kruid voor kruid goed bekeken en wist vast wel
[
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wat hij deed. Mocht het al niet baten, schaden zou het mij
zeker niet, ondanks het toegevoegde kauwsel. Zo maakten zij
immers ook hun casave-bier en werden er alleen maar vrolijker van. Toen er echter ook nog, ergens vandaan gehaald,
een stukje witte klei door het papje heen gemengd werd,
leek het me toch wat al te bar worden en begon ik weer te
weifelen.
Maar ik had me vergist. De kruidenplukker had zich opnieuw even verwijderd en kwam met een paar grote bladeren—van de bosbanaan*, zag ik—en een paar dunne liaanstrengen terug. Nu begreep ik waar het om ging. Op een
wenk van de oude Indiaan kwam de andere jongeman, die
het papje bereid had en waarschijnlijk zijn `troonopvolger'
was, naderbij en begon een soort van compres om mijn ene
been te wikkelen, van enkel tot bovenkuit. Het zat eromheen
als een puttee, niet al te strak maar toch stevig vastgebonden
met een liaan. Vindingrijk, moest ik toegeven. Dezelfde procedure volgde met mijn andere been, en daar zat ik nou met
ingekapselde groene ledematen, waar ik straks mijn lange
broek wel overheen zou kunnen aantrekken, hoopte ik. Ondanks mijn westerse ideeën kreeg ik vertrouwen in de uitwerking van zo'n kruidencompres. Had de wildernis deze
mensen soms geen eigen kennis, misschien effectiever dan de
onze, bijgebracht ?
Ik kon niet méér doen dan de jonge medicijnman vriendelijk toelachen en niets anders zeggen dan 'oewépe' (vriend).
Dat had ik tenminste geleerd en het ontlokte hem een hoofdknik en de andere jongeling een glimlach. De oude man, met
meer mensenkennis dan wij allen bij elkaar, liet een geruststellend `A sa saka' (het zal overgaan) horen; hij moet wel
hebben gegist dat ik een kleine bemoediging, een steuntje
tegen het restant van mijn ongeloof, hard nodig had. Hij had
* Ook `paloeloe' genoemd; de Ravenala guyanensis.
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me lang genoeg de tijd gelaten, ik kon mij niet overrompeld
voelen... maar toch...
De Indianen waren alweer vertrokken toen Bob en de arbeiders veel later dan ik verwacht had terugkwamen. Het
eerst de paar Djoeka's die waren gaan vissen en aardig wat
bij zich hadden; wat later Bob met zijn geweer en de overigen. Ze waren niets bijzonders tegengekomen, hadden zelfs
geen schot gelost; het bos is zelfs hier in deze streken armer
aan wild en gevogelte dan je zou vermoeden. Ik was degene
die wat te vertellen had, maar verzweeg de behandeling die
ik had ondergaan. Het leek me verstandiger voorlopig. Aangekleed en wel stond ik ze op te wachten, een beetje opgemonterd door mijn wedervaren met de verzworven Kalinja s.
Bob scheen het heel gewoon te vinden dat ze teruggekomen waren en weer stilletjes weggegaan, nadat ik ze een
doosje lucifers en een paar sigaretten gegeven had, waar ze
erg b lij mee waren. We hadden zelf niets te missen wat ze
van dienst kon zijn.
Bijna heel de namiddag vervolgden wij onze tocht stroomopwaarts. De Litani werd voortdurend nauwer, en omdat de
motor was stilgezet en binnengehaald, voeren wij als door
een hoge tunnel van groene stilte, in een verdroomde verlatenheid, verloren. Met alleen het gemorrel van water
tegen het ronde vooronder van de `Oppoliba' en nu en dan
een doffe plof, ver uit het bos.
Van mijn slechts lichtelijk knellende beenkappen, in mijn
broek verborgen, had ik minder last dan ik verwacht had.
Wel voelde ik mij nog altijd koortsig.
Omstreeks een uur of vier konden wij niet verder. Kewali
op de voorplecht was de eerste die een lichte kreet van teleurstelling uitte: `We zitten vast.'
En jawel, een paar grote oude bomen waren dwars over
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de kreek (zo mocht je de Litani nu wel noemen) neergevallen.
Hun dichte, half verzonken kruinen reikten tot op de andere
oever, en op de eerste stam, een echte slagboom, geklauterd,
berichtten Kewali en Bob dat een eindje verder nog meer
van zulke stammen kriskras waren neergestort. Ook van de
andere kant. Het zou dagen werk kosten om ze voldoende op
te ruimen voor een nauwe doorgang, of om onze boot er
overheen te slepen.
Boven op de stam staande en turend over de waterweg die
geen weg meer was, terwijl ik, reeds vermoedend wat er gebeuren zou, naar hem opkeek, keerde Bob zich na enkele
ogenblikken om en zei, bijna achteloos, zonder een zweem
van spijt in zijn woorden: `Wel, dit is het. We gaan terug.'
Mij gaf het een gevoel van vage triomf: ik had het eindpunt gehaald. Eenmaal op de terugweg behoefde ik mij voor
niets meer te schamen, ik had de expeditie niet in de war gestuurd, zelfs niet bemoeilijkt. Wat er verder met mij gebeurde was nauwelijks meer van belang.
Onder de arbeiders geen commentaar. Heimelijk waren ze
waarschijnlijk blij, in ieder geval nogal uitgelaten tijdens
het stroomafwaarts peddelen, waarbij wij zo hard opschoten dat wij al vóór donker onze oude kampeerplaats
weer bereikten, die we in de middag verlaten hadden. Het
kostte bijna geen moeite nu om daar te overnachten, in de
vriendelijke stemming waarin je geraakt bij het onverwacht
terugzien van een goede kennis.
Ik had besloten mij rustig, met mijn beenwindsels om, op
de zandplaat te baden, in de hoop dat het geen kwaad zou
kunnen als ze een beetje nat werden; juist goed misschien.
En mij een biet als iemand mij uitlachte. Groene benen,
waarom niet ? Bob zag ze en maakte geen andere opmerking
dan: `Ach, je hebt er wat aan gedaan.' De Djoeka's echter,
slimmer inzake de geheimen van de wildernis, kwamen
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blijkbaar tot betere conclusies. Ik ving althans, uit het water
komende, de woorden `ingi dresi' (indianen-medicijn) op,
en... had ik nog koorts? Misschien een beetje temperatuur,`
dacht ik terwijl ik in mijn pyjama kroop. Stel je voor dat het
werkelijk helpt!
Een paar keer mijn draai gezocht in de hangmat, en ik
sliep de hele nacht door als een... bosorchidee zou je hier
moeten zeggen.
Eindelijk dan over vandaag, de eerste volle dag van onze
terugtocht, — een maar driekwart volle zou ik eigenlijk
moeten zeggen. De anderen zijn al naar bed, terwijl ik hier
nog altijd bij het zacht-gouden licht van onze stormlantaren
zit te schrijven, — een immense vachtig-dikke stilte om mij
heen. Het is prettig dat ik eindelijk weer met dit gepennelik
in het bijna-nog-heden beland ben; dat schrijft makkelijker
terwijl ik het me voor de geest haal. Gisteren had ik het nog
niet aangekund. Nu wel.
Daar onze boot flink tegen de zandplaat opgetrokken was,
heb ik vanmorgen niet de minste moeite gehad met het instappen, en ook later niet met het uit- en weer instappen. Een
steuntje op de schouder van de dichtstbijzijnde Djoeka was
voldoende. Fikky zal van mij niets meer te zingen hebben,
althans dat hoop ik. Ik voel mij beslist wat beter; de pijnlijke
knobbeltjes in mijn liezen zijn bijna verdwenen. De zwelling
van mijn benen,—nou ja, ik kijk maar liever niet onder mijn
plantaardige puttees, maar het lijkt alsof ze iets minder gespannen zijn. Niettemin heb ik vandaag toch een goed eindje
gelopen. En ik voel me koortsvrij, een beetje huiverig wel,
maar dat komt door de toenemende nachtkoelte die hier
aanmerkelijk groter is dan in het benedenland.
Zal ik de compressen morgen durven wegnemen? Het
heeft geen zin mij te haasten. Ze weten veel, de Indianen; in
menig opzicht veel meer dan wij; ze wisten van cocaine en
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kinine en curare en rauwolfia reeds eeuwen en eeuwen voordat de `beschaving' er de flauwste notie van had. Maar die
stervende zuigeling, die me nu opeens weer voor ogen staat,
—al die baby's met hun zwartbehaarde en doodsbleke kopjes,
die gaan dan toch maar voor het merendeel naar de bliksem.
De prachtige volwassenen zijn slechts een laatste overblijfsel;
survival of the fittest. Ze weten veel, mijn brave vrienden
hier in het binnenland, maar tegen kindersterfte— misschien
door hun benard geworden levensomstandigheden veroorzaakt—zijn ze niet opgewassen. Dokters, dokters uit de stad,
zullen die ze kunnen helpen ? Of wie ?
Plotseling vertoont Bob vandaag de grootste haast, alsof de
duvel (de thuis-duvel) hem op de hielen zit. We schieten het
verlaten Trio-dorpje voorbij. Geen tijd om er nog naar om te
kijken, hoewel ik meen een gestalte te zien op het glibberpad
boven de oever. Een eind verder ontdekken wij nog een
kamp van wat hutten, daar waar de rivier alweer een stuk
breder is geworden. Het was ons op de heenweg ontgaan,
evenals nog een derde, nu vanaf een best toegankelijke walkant bereikbaar. Op mijn aandringen doen wij de plaats toch
aan.
`Heel even dan maar,' geeft onze expeditieleider toe.
De kleine nederzetting, die te schatten naar het aantal hutten toch minstens een dozijn volwassenen zou moeten herbergen, blijkt even onbevolkt als de ene die wij op de heenweg bezochten; echter niet helemaal. Onder een van de
afdaken zit een stokoude vrouw in haar hangmat ons aan te
kijken, en in een tweede hangmat vlak bij haar ontdekken wij
een slapend oudje, een man die zich nauwelijks verroert,
klaarblijkelijk meer dood dan levend. Het oude moedertje
met haar doorgroefde gezicht—één netwerk van plooien en
rimpels—haar fletse ogen en verkreukelde borsten, is nog
goed bij. Ze is `kribisi' (Caribische) licht ze ons in; de oude
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man is erg ziek, de anderen zijn naar het bos, daarginds...
Met z'n hoevelen? `Niet zoveel,' antwoordde ze, nadenkend
maar zonder aarzeling. En opeens, moe van alle uitvragerij,
steekt ze haar vinger naar mij uit en vraagt niet maar stelt
vast: `Jij bent een van ons!'
Natuurlijk sta ik paf en hoor Bobs korte lach naast mij.
Mendel's lach.
`Ja,' zeg ik, ;je hebt gelijk. Maar nu woon ik in de stad.'
`De stad...' Ze zegt het mijmerend; het valt niet uit te
maken of ze er ooit geweest is, naar de stad verlangt of er bang
voor is. Zo reppen andere oudjes van `het hiernamaals'...
Even schijnt het moedertje iets bij zichzelf te overleggen,
en vraagt dan: `Heb je tabak meegebracht?' Waarop ik haar
alle sigaretten over reik dit ik bij me heb. Niet mijn aansteker natuurlijk, maar Bob heeft lucifers in zijn zak.
`We gaan nog een beetje rondkijken,' zeg ik. En voor alle
zekerheid: `We zullen niets meenemen.' Overbodige geruststelling overigens, want nooit tevoren zag ik zo'n berooide bedoening. Hebben onze Indianen doorgaans al heel
weinig bezittingen, terwijl ze praktisch al hun sieraden aan het
lijf dragen, hier was letterlijk niet., te vinden wat de moeite
van het aankijken, laat staan van het bezitten waard was. Bittere armoede en triest cultureel verval, moest ik constateren.
Alvorens de plaats te verlaten ga ik mij nog even bij het
schrandere oudje afmelden,—een stammoeder immers, die
mijn respect verdient. Ze zit daar nog altijd half-overeind in
haar hangmat voor zich uit te staren, het bijna-lijk naast haar.
`eipi, blijf wel hoor! We gaan weg.'
Ze antwoordt niet maar tast ergens naast zich in de hangmat naar iets wat ze mij toesteekt met een kort: `Deh!' Het is
een sinaasappel. Een sinaasappel van haar armoedje,—een geweldige schat, haar uiterste, onbeschrijflijke berooidheid in
aanmerking genomen.
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Ik kan er niet mee weggaan; straks vinden wij ze bij honderden voor een paar stuivers te koop. Maar ik kan het geschenk ook niet weigeren. Haar onverwacht jij bent een van
ons' klinkt me nog na in de oren (en tot nu toe nog, terwijl ik
dit schrijf); bovendien, zij is de `pipi', de grootmoeder, de
oudere matriarch die het voor het zeggen heeft... Zodat ik
niet anders weet te doen dan als een Julianus Apostata haar te
zeggen: `Tamoesi, de grote vader, zal met je blijven...' In de
hoop dat zij op haar beurt mij haar zegen achterna zendt,
voor mij vast waardevoller dan een sina asappel.
Voor anderen is dit misschien een onnozele episode, maar
mij heeft het machtig ontroerd, en het gevoel van opgetogenheid vervult me nog de hele namiddag terwijl we weer in de
boot zitten, noordwaarts, steeds noordwaarts voortpeddelend, naar de bevolkte wereld waar geen grootmoeders,
geen Grote Moeders meer leven.
We zitten hier nu pal boven de Gran-soela, die we morgenvroeg zullen `nemen' om zo weer op de Lawa terecht te
komen, in voor ons sinds kort `bekend' gebied. Ik moet
mijn beenwindsels wat verschuiven voor ik ga slapen. Het
jeukt wat daaronder. Zou dit genezing betekenen? Ja, ouwe
Zelf, jij bent een van ons, en de `ingi dresi' schijntje te helpen,
in ieder geval niet te schaden. Ik voel me wel moe maar niet
zo ziek meer en zal wel goed slapen.
—

Zaterdag We zijn gestrand, midden op de dag. Deze verdomde Gran-soela die mij op de heenweg niet zo bijzonder
toescheen, kost ons nu op z'n minst een etmaal, tot grote
ergernis van de zonvogel. Zoiets zal je altijd meemaken op de
terugweg!
Ofschoon wij al vroeg in de morgen een aanvang maken
met het over trekken van de lange vallen-reeks, beginnen de
moeilijkheden zich al meteen op te stapelen, net als de rotsen
—
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in de stroombedding en daarlangs. Want sinds we hier in
omgekeerde richting voorbij kwamen blijkt de waterstand
aanmerkelijk gezakt, — op zichzelf al een teleurstelling voor
ons `waterbewustzijn' en het debiet in de droge tijd, waardoor de doorgangen tussen de rotsen nauwer, ondieper en
wilder geworden zijn, hetgeen de boot weer lastiger manoeuvreerbaar maakt, terwijl er minder keuze is om naar een
geschikte vaargeul door te schieten.
Het wordt dus telkens schuiven, slepen, duwen, terughouden en een klein eindje vooruit dansen nu; omlaag
weliswaar, meegenomen door de stroming, de stortvloed,
maar met voortdurend gevaar voor omslaan of een smak van
de voorplecht tegen een rots. Zodat we telkens de boot
moeten verlaten en over de keien voortklauteren, of mee een
boord van onze `Oppoliba' vastpakken en het vaartuig helpen duwen en tegenhouden tegelijk, je weet nauwelijks
precies watje moet doen. Ik heb trouwens werk genoeg met
mezelf om over al dat gesteente een goed heenkomen te
zoeken, zonder mij te bezeren en toch in de nabijheid van
onze trouwe boot en zijn bemanning te blijven.
Dan, nadat de anderen zo al een paar uur bezig zijn met
hun gesjouw en ik in de barre zon op de hete stenen even zit
uit te puffen en te bedenken dat het voor iedereen tijd wordt
om een kleine pauze te maken—maar waar is in 's hemelsnaam een geschikte plaats in deze woestenij — daar word ik
gealarmeerd door een verward geroep vanaf de boot.
Jawel, de `Oppoliba' is op een ongelukkig moment losgeschoten, hard tegen een rotspunt opgevlogen en heeft een
lek gekregen. Hij moet in ieder geval meteen helemaal leeggehaald worden. Als dit eenmaal, zonder noemenswaardige
waterschade, gebeurd is en al ons hebben en houden op een
paar grote platte stenen bijeen staat, wordt het vaartuig met
moeite omhooggeheven en ondersteboven tussen de rotsen
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gelegd. Het heeft een lelijke breuk opgelopen, de splinters
steken naar alle kanten uit; onmiddellijke reparatie is noodzakelijk om verder te kunnen.
Voor de Djoeka's is dit geen probleem; ze kennen ook dit
werk en hebben hiervoor weinig meer nodig dan hun scherpe houwers en het beetje timmermansgereedschap dat wij bij
ons hebben. Hout genoeg in de omgeving. Maar het kost
allemaal wel veel tijd, en het eind van het liedje is dat wij op
deze ongeluksplek — of in het gunstigste geval maar een klein
eindje verderop — zullen moeten overnachten. Als een apart
soort schipbreukelingen.
Terwijl een man of wat met de reparatie doende is—ze zijn
er nog welgemoed bij —laat Bob de overigen onze motor en
bagage alvast over de stenen een eindweegs `naar beneden'
dragen. Ecn eufemisme, want weliswaar toont het tussen de
keien voortstormende water aan, dat wij inderdaad dalen,
maar al klauterend over het gesteente merkje daar niets van
en de barre openheid krijgt onder het zeulend verder trekken
iets onafzienbaars, — of er nooit een eind aan komt.
Op een enigszins geschikte plek maken we halt met onze
kleine karavaan en wachten af totdat de `Oppoliba' gereed
zal zijn om ons op te pikken. Het loopt al tegen de avond eer
het zover is, en na deze vermoeiende dag vindt Bob het
beter dat wij hier maar blijven overnachten; het kon slechter
zijn. De rest van de Gran-soela is dan voor morgenochtend,
met frisse moed, jongens.
Dit is een dwaze kampeerplaats, op en bij alle steenbrokken, grote en kleine, stukken wrakhout en een paar stakerige,
dooie struiken; midden tussen twee treden, of liever afdelingen van de soela, die van vlakbij zijn onophoudelijk geraas
laat horen. Een kamp als dit hebben wij nog niet meegemaakt; er stijgt veel stuifdamp op in de beginnende avond,
overigens lijkt het wel of we hier in de Nubische natron[173]
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woestijn zitten, weliswaar zonder kamelen, met voldoende
water in de nabijheid en voor de rest omsloten door de twee
donkere bogen van het bos aan weerszijden van de overdadige collectie stroomversnellingen. De nevel—een uiterst
fijne regen—laat niet toe veel van de nachtelijke hemel te
zien. Het lijkt wel of er slecht weer in aantocht is.
Met al onze urenlange strapatsen op deze pokkeplek is al
in de namiddag het verband om mijn benen zo los gaan zitten
dat ik het heb moeten verwijderen. Op een wat afgelegen
plek gezeten heb ik die vervelende poten eindelijk weer eens
bekeken. Niet gek zoals ze er uitzien; nog wel wat gezwollen,
maar niet zo rood meer onderhuids, niet heet meer om aan te
voelen en minder pijnlijk bij de gewrichten. Het gaat de
goede kant uit. Ik had mijn `dresi' al op de heenweg moeten
krijgen, dan was me heel wat ellende bespaard gebleven. Nu
heb ik echter het eind van min kaart kunnen zien; dat is ook
een voordeel.
Het is te nattig, te dampig om nog behoorlijk verder te
kunnen schrijven—papier vochtig, schriftuur vlekkerig—ik
schei er mee uit. Laat de Gran-soela mij straks maar in slaap
zingen.

Zondag—Al een kwartier lang zit ik te zuigen op het boveneind van mijn ballpoint. Kinderachtig. Maar ik heb geen
lust om nog iets op te schrijven, weet niets meer. Ik heb het
gehad, dat is alles. Na mijn wedervaren van de laatste week,
heeft het enige zin om ooit nog iets te schrijven ?
Ik ben geen auteur en ik ben geen zielepeuteraar of navelkijker. Ik ben een ander mens geworden, in wie het laatste
restje bijgeloof in al de fraaiigheden van westerse beschaving,
van geleerdheid of techniek, van sociale en economische
functies zoals me die van jongs af aan zijn aangepraat, volledig vernietigd zijn. Restloos verdwenen. Ik heb mij over[174]
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gegeven aan de magie van het oerland.
Wie en wat ik ben, moedernaakt en in werkelijkheid, heeft
de wildernis mij geleerd. En dit individuele Zijn, dit van alle
anderen onderscheidbare Ik (zo dacht ik vroeger) is alles bijeengenomen maar een schijntje, bijna niets. En iets heel
anders, dit beetje, dan ik mij tot nog toe inbeeldde en anderen
mij geprest hebben mij in te beelden. Een mens, hij mag zijn
wie hij wil, in de wildernis alleen aan zichzelf overgelaten,
wat is hij nog ? Hij bestaat slechts met en door zijn medemensen, bij de gratie van de `anderen', laat ze nog zo primitief zijn...
Het is stom en bekrompen ze zo te noemen; dit is een
woord geworden dat ik nooit, nooit meer zal gebruiken.
Want ieder van hen is meer waard dan je zelf bent, ontdaan
van je als ballast meegenomen culturele en intellectuele poespas. De eerste de beste Kalinja of Oayana, lieden als Kewali,
Kajo, Fikky, —ze zijn honderdmaal meer waard dan je zelf
bent. Ook Bob zou niets zonder ze kunnen beginnen, ondanks al onze bedankjes aan Bandung, Delft of Amsterdam
of welke `hoge' scholen je maar wilt.
Inwendig ben ik weer een `wilde' geworden, zoals ik oorspronkelijk als nog niet `opgevoed', nog ongeconditioneerd
klein kind moet zijn geweest. Weer als mijn voorouders. Ik
ben benieuwd of men het dadelijk zal merken wanneer ik
teruggekeerd ben onder `de mijnen', die dit niet langer meer
zijn.
Hoe het ook zij, dit zijn alles bijeengenomen interessante
ofschoon uitermate vermoeiende en voor mij `schokkende'
dagen geweest; dat voel ik nu van boven tot onder, in al mijn
botten. Het is een geaccumuleerde vermoeienis, lichamelijk
in de eerste plaats, maar ook geestelijk. En niet zo weinig.
Ik ben moe van mezelf, van het meetorsen en daarna afschudden van mijn oude zelf. En het nieuwe voelt niets voor
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praten op de oude manier—geleuter zonder fundament over
meestendeels fictieve dingen, over een pseudo-existentie—
laat staan voor schrijven, deze `culturele' bestendigheidsdaad die 66k slechts op een fictie berust. Het enige wat voor
dit laatste pleit is mijn oude en toch niet geheel af te wijzen
behoefte om af te maken wat ik eenmaal (dom genoeg) begonnen ben, en dus met dit reisjournaal niet te elfder ure op
te houden.
Tenslotte is het een kwestie van nog maar een paar dagen;
het moet dan maar, daar het me lullig voorkomt er niet mee
door te gaan en niet in staat te zijn mijn tegenzin te overwinnen, —met ten minste het voordeel dat ik straks Lili,
en mijzelf misschien veel later, deze `beslissende' ( ?) periode van mijn leven weer goed voor ogen zal kunnen halen.
Vooruit dus, al gebeurt het contre-coeur, tegen mijn nieuwe
hart en gehardheid in.
Vanmorgen zijn we de laatste (onderste) helft van de vallen goed doorgekomen, ondanks urenlang oponthoud door
de werkelijk verbazingwekkend lage waterstand. Het kostte
weer hard werken, en ik vraag mij af of ik dit allemaal nog
moet beschrijven. Het wordt zo een wat eentonig verhaal
dat literair onverantwoord zou zijn, maar waarmee ik niettemin door zal gaan om niet de indruk te vestigen—later, als
dit lange avontuur tot niet meer dan een rokerige herinnering
zal zijn samengekrompen—dat de terugreis in een handomdraai verloopt en mijn nieuwe Ik daarbij plotseling zijn ogen
in zijn zak gestopt heeft. Bovendien, het binnenland is eentonig, zijn sterkste karakteristiek is juist de eentonigheid van
het bos, van de rivieroevers, van de vallen en zelfs van de
gebeurtenissen die oerwoud en water met zich meebrengen.
Alleen de toevallige ontmoetingen zorgen voor wat variatie;
ze zijn echter schaars. Maar herhaling of niet, je wordt de
grond in gestampt, o tegenzin!
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Eindelijk tussen de kolken door, uit het meertje dat zich
onder aan de Gran-soela gevormd heeft en zich allengs verstillend uittrechtert in de rivier, op onze resterende benzine
weggevlucht, weg, weg van die verdoemelijke stroomversnellingen, zijn wij goed en wel op de statige Lawa. Het is een
diepe verzuchting waard weer op de bekende, toch nog onbekend aandoende rivier te zitten, mee-takketakkend met
de stroom en nu snel opschietend.
Wij hebben echter nog drie soela's voor de boeg — de Maripa-soela en voorbij Bensi, het gouddelversdorp, de Lensidede- en de Aboenasoka-vallen—dus nog niet voortijdig gejuicht, we zijn er nog niet, al zal het een hele opluchting zijn
wanneer wij hier ergens volgens afspraak de achtergelaten
`MaYnadam' zullen aantreffen, met proviand en voldoende
brandstof om ons in de bewoonde wereld terug te brengen.
Bob speculeert erop dat ze met haar bemanning ons een heel
eind weegs tegemoet gekomen zal zijn.
De lucht is betrokken, de heuvels langs de oever en de
hoge Gongosifa-berg die vóór ons de einder afsluit, zijn nog
altijd half in nevelen gehuld, maar het zijn niet de gewone
ochtenddampen. Het wolkendek hangt laag, en sprak het
weerbericht uit de radio (sinds een hele reeks van dagen weer
de eerste stem uit de bewoonde wereld die ons wekte) niet
van `vermoedelijk zware regenbuien uit het binnenland' ?
Die zijn kennelijk in aantocht. De Cottica-berg in het noordwesten houdt zijn conische kruin alvast verborgen en de temperatuur wordt drukkend, ofschoon wij het kunnen waarderen dat juist tegen het midden van de dag de zon wegblijft.
Ons inmiddels toegenomen optimisme, inzake een spoedig samentreffen met onze vroegere tochtgenoten op dit
rustige traject, krijgt nog eer wij de eerstvolgende val bereikt hebben een gevoelige deuk, want van de `Mamadam'
is nog niets te bespeuren geweest. Moe van het dagenlange
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wachten zijn de mannen, tegen de afspraak in, zeker de
Maripa-soela — die trouwens niet de naarste blijkt — maar afgezakt, hetgeen wij nu ook beginnen te doen, met het glijdende, dansende water mee.
Ja, dit afdalen ('dongo' = down-go) van de vallen blijft
zelfs in het gunstigste geval toch altijd een heel wat hachelijker bezigheid dan het opklimmen, omdat alles zo vliegensvlug in zijn werk gaat. En we hebben onze les geleerd! Maar
ondanks alle behoedzaamheid is het niet te voorkomen dat de
`Oppoliba' toch nog een paar flinke, me de stuipen aanjagende opstoppers krijgt en flinke gulpen water naar binnen;
daar bestaat geen ontkomen aan. Je hebt je stortbad gelaten
in ontvangst te nemen.
Hetzelfde, da capo, bij de volgende soela. En ditmaal weet
ik waar de Lensidede (Lensi's dood) zijn sombere naam aan te
danken heeft.
Bijna reeds aan deze val—in de dubbele betekenis van het
woord—ontkomen, krijgen wij ten overvloede nog een ernstige waarschuwing: er liggen hier en daar wrakstukken, zo
wel van boten als van korjalen, tegen de klippen van de
oeverkant, of vastgedreven in de half-verdronken heesters
van de bosrand. Op de heenweg heb ik ze niet opgemerkt;
nu grijnzen ze me toe.
Waar het water nog snel stroomt, laten wij ons maar
voortsleuren; de pagaaiers voor en achter houden de boot
precies in zijn koers. Onze mannen hebben een fenomenale
handigheid hierin, zowel met hun haast onbreekbare `pari's'
(peddels, waarvan de bladen wel overlangs kunnen scheuren)
als met de lange taaie koela-stokken, waarvan ik er nog nooit
een zag doorknappen, zelfs niet onder de sterkste schok of
druk. In het kalmere riviergedeelte tussen de twee soela's in,
gaat het lekker verder met de motor,—tot het moment dat
wij onze allerlaatste druppel benzine zullen hebben opge[178]
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bruikt. Geen nood overigens, nu we braaf met de stroom
meegaan.
Zo bereiken we de wijde Aboenasoka-val, die wij met
lange serpentines en flinke stortbaden beginnen af te zakken.
Ook daar in de nabijheid is nog niets te zien van onze `Mamadam'. Ze is flink genoeg bemand om alleen erop uit te kunnen, maar het is onnodige waaghalzerij geweest, waarmee de
lieden van die boot ons dwingen om precies hetzelfde te
doen, en ons op gevaarlijke wijze te haasten. Wij kunnen
niet anders dan meteen verder gaan. Maar als wij het laatste
gedeelte van deze hindernis moeten nemen, waar een zijgeul
vrij steil naar beneden voert, zitten we even vast. Neen, niet
even, maar muurvast tegen gesteente gedrongen. De geul is
riskant, er bestaat nog een lange omweg over verzonken bos
en tussen eilandjes door; die kost echter weer extra benzine.
Zullen we het wagen door de geul te passeren ?
Kewali is besluiteloos, laat ons eerst maar de boot verlaten en opnieuw midden op de val, met al het stortende
water om onze voeten heen, over de rotsen klauteren, terwijl
hij hetzelfde, maar dan halfweegs wadend doet, rusteloos
heen en weer lopend om andere mogelijke doortochten te
verkennen. Wat zijn de stenen hier alweer akelig glad! En
sommige andere liggen met hun smalle kant naar boven,
blijken snijdend scherp en bieden mijn blote voeten zo weinig houvast, dat ik telkens uitglij en meer als een viervoeter
dan als een menselijk wezen verder kom.
Dan is Kewali er weer en zegt: `Neen, we maken toch de
omweg.' En ik, op een al te kleine kei staande, moet nu weer
de hele klauterpartij terug maken, tot waar de boot tussen
twee klippen vastligt. Bij het instappen zie ik een vermiljoene vlek aan mijn voet. Jawel, een van de rotsen heeft er een
pijnlijk stukje van afgeschaafd. Alweer dit poten-gelazer,
terwijl ik van het eerste nog niet eens helemaal af ben. En de
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verbandkist zit ergens onder in de boot, voorlopig onbereikbaar, zolang we niet in veilige haven zijn aangekomen. Rottig. Zak die ik ben. En het doet pijn, brandend. Moet mijn
ellende van voren af aan beginnen?
Wanneer we echter eenmaal door de bochtige kanalen,
die slechts hier en daar kleine stroomversnellingen vertonen,
bezig zijn onze lange maar nu tenminste veilige omweg te
maken, beginnen mijn gedachten zich weer te ordenen.
Ergens in mijn geldbeurs die ik zo lang niet nodig gehad heb...
juist... een snelverbandje dat ik vijf maanden geleden, vóór
het maken van een bergtoer in Zuid-Zwitserland bij mij
stak... Nooit gebruikt. Het is er werkelijk nog, en gaaf in zijn
stevige Amerikaanse verpakking. Erg plezierig, want infecties zijn net de ongelukken die je op zo'n reis moet zien te
vermijden als de pest, — en... je bent wat je jezelf ook mag inbeelden, toch een armzalige stedeling, zonder dat speciale
weerstandsvermogen waarover de `mannen van de binnenlandse strijdkrachten' hier schijnen te beschikken. Fikky en
de anderen weten met hun opgelopen verwondingen geduldiger te wachten dan ik, die kennelijk `overbewust' van
mijn benen geworden ben. Maar deze doen het nog, en gelukkig pijnloos, afgezien van dit nieuwe letsel.
Nu we eindelijk in het gewirwar van zijkanalen zijn terechtgekomen, is er alle kans dat we de `Mamadam' mislopen. Van degenen die wij tegenkomen, moeten we inlichtingen zien te krijgen; ze kunnen de naam van de boot
weliswaar niet lezen, maar het zijn goede opmerkers in het
bosland. Eventuele tegenliggers zullen ons wel degelijk een
beschrijving kunnen geven van wat ze op het water ontmoet
hebben. Trouwens, welke andere boot met een motor zou
vandaag deze kant op gaan ?
Inlichtingen blijven echter uit, en in plaats daarvan wordt
ons elk zicht ontnomen. Want de wolkenbanken die steeds
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lager kwamen afzakken, zijn nu in hevige buien boven ons
losgebroken, zodat alles wat in de soela's nog niet voldoende
nat geworden was, in de kortst mogelijke tijd doordrenkt
raakt. Mijn nieuwe regenjas ? Het mocht wat! Er is dagen
geleden met benzine over gemorst bij het uitladen, en nu
laat hij door als een waardeloze zeef. Alleen de tarpaulins die
de lading bedekken, houden het van boven komende water
goed tegen. Het stijgt en zwalpt ook in de boot zelf, en telkens tussen twee buien en stroomversnellingen door, moeten
we stilliggen om onze `Oppoliba' uit te hozen.
Het is zo geen doen. Deze tropische buien zijn verlammend. Het regengordijn ontneemt je alle zicht, ook op het
wateroppervlak dat anders—toch al moeilijk genoeg—bijtijds de aanwezigheid van rotsen of andere hindernissen verraadt. De regen striemt je de ogen dicht, en dan is het geraden
om maar ergens aan de kant stil te blijven liggen onder het
geboomte waarvan de straaltjes als uit tientallen dakgoten
naar beneden druipen. Dat is ook niet alles. Dan duizendmaal
liever de stekende zon.
Door al deze tegenslag zien we ons gedwongen tot een
trieste overnachting in het kliedernatte bos, wat onder andere
omstandigheden niet nodig had hoeven zijn. En juist tegen
het vallen van de avond die zich al vroeg aankondigde, wanneer wij met ons kamp gereed zijn na veel extra-gesjouw
met de zwaar-geworden tarpaulins, daar klaart de lucht volkomen op. Er zijn zelfs sterren te zien en het bos begint uitgedropen te raken. De weerswisseling voltrekt zich ongelooflijk snel, en hier zit ik dan toch nog in een mooie nacht
te schrijven. Als we geen verdere tegenspoed hebben, is dit
waarschijnlijk mijn laatste nacht in het bovenland op deze
tocht. En ik merk nu dat ik mijn weerstanden heb weggepend, zoals meestal wanneer ik eenmaal bezig ben.
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Maandag—Eerst de boot helemaal uithozen, vanzelfsprekend.
Dat gebeurt ook zonder bevel. Maar hoe staat het met het
voedsel ? Bob en ik willen het wel met een heel klein beetje
stellen, maar de Djoeka's denken er anders over. Geen eten,
geen werk; met onvoldoende voedsel kan een man slechts
onvoldoende arbeid presteren, vooral wanneer hij weet dat
het bos om hem heen enig voedsel bevat. Dus eerst jagen om
te leven, dat is de wet waaraan Bob zich, al zijn ongeduld ten
spijt, heeft te onderwerpen. En als de jacht nu opeens al gauw
een paar papegaaien en één grote watervogel heeft opgeleverd, dan moet alles eerst nog worden klaargemaakt en
zonder haast verorberd. Op die manier zijn we dan toch het
grootste deel van de morgenuren kwijtgeraakt eer wij —alweer in de regen—op de tweede manier `te water' gaan, nu
alzijdig omsloten door het natte element, waar ik schoon
genoeg van begin te krijgen. Ik had beter alleen in mijn
zwembroekje in de boot kunnen gaan zitten, maar dan krijg
je het weer, tropen of geen tropen, gauw te koud. De Zonvogel, met veel meer ervaring dan ik, doet het ook niet. Alles
is trouwens even nat, watje maar aanraakt; het geeft dus niet.
De middag is al voorbij, maar zo goed en zo kwaad als het
gaat tussen onze dekzeilen weggekropen, zien Bob en ik door
al die regens niet veel meer van de rivier dan een klein plekje
anwerszij.Bhlvd,atnegolvmrpnheid te merken valt, dat de stroom steeds breder wordt.
Is dat daarginds niet de plaats waar wij op de heenweg ons
kamp opsloegen ? Het moet wel zo zijn. Doorvaren maar.
Op de voorplecht zit Kewali ineengedoken, met over zich
een dekzeil waarin een gat is gesneden, zodat zijn hoofd kan
blijven uitkijken. Net een Peruaanse poncho, maar dan confectie. En achterin zit Edy, de bekwame Djoeka mecanicien,
aan het stuur, schijnbaar immuunvoor het water. Het is te nat
zelfs om te denken.
-
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We moeten nu de monding van de Gonini alweer gepasseerd zijn; ik heb hem niet kunnen ontdekken. Hoe zouden
we dan nog de `Mamadam' kunnen terugvinden? Die is ons
al uren vooruit, —gelukkig maar. Tenzij... Zet het maar liever
uit je hoofd. Het is alleen vervelend dat ze juist dáár onze
onontbeerlijke liters reservebenzine aan boord hebben. En
het wordt twijfelachtig of wij met eigen kracht het Stoelmans-eiland nog zullen halen, waar wij gezamenlijk wensen
te overnachten. Anders wordt het stellig nachtwerk voordat
we bij ons onderkomen zijn. De stuurman haalt dan ook
allerlei kleine trucjes uit om zuinig te varen, en nu en dan
blubbert en sputtert de motor op beangstigende wijze.
Maar daar is de Franse kliniek al, op de rechter oever. Nog
drie kwartier of een half uur misschien... En ginds begint het
grote eiland waar we moeten zijn. Het loopt al tegen de avond.
In de verte piekt het staketsel van de aluminiumkleurige watertoren boven het oevergroen uit. Op onze laatste druppel
benzine halen wij de politiepost op het eiland.
Maar de `Mamadam' ligt er niet om ons te verwelkomen.
En van de oever schreeuwt men ons al toe, dat ze niet gepasseerd is. Wij zijn de eersten. Pech! En ongerustheid. Ze

moeten hier stellig dagen vóór ons vertrokken zijn. Er is ze
misschien iets overkomen. Neen, natuurlijk niet het ergste.
De motor die het niet meer deed... Dan kan het nog dagen
duren voordat ze hier zijn. Stom, de reservemotor hebben
w ij bij ons... Waarom zijn we ook niet van meet af aan bij
elkaar gebleven?
Ik tracht Bob te troosten, die als leider verschrikkelijk het
land heeft en al zijn opgekropte zelfverwijten begint te
luchten. Het kan niet, dat er bij deze zorgvuldig georganiseerde expeditie—ingenieurswerk—op het laatst nog wat misloopt. Maar we zullen toch iets moeten ondernemen voor de
achterblijvers...
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We kunnen echter niets anders doen dan voorlopig onze
ziel in lijdzaamheid bezitten, want de avond is al gevallen, de
arbeiders hebben de `Oppoliba' uitgeladen, reeds onderdak
gevonden in een leegstaande hut en ons boeltje gebracht in de
opslagkamer van de politiecommandant, die ons met de
gastvrije vanzelfsprekendheid van het bosland in zijn povere
woning opneemt.
We zullen het met een karig maal moeten doen, want ook
onze levensmiddelenvoorraad is bij de `Mamadam' ingeladen. Honger zullen die daar tenminste niet behoeven te
lijden en wij van onze kant hebben niet bijster veel trek, van
pure narigheid. Een dun soepje en een paar pisangs zijn ruimschoots voldoende, en ik heb nog een stuk chocolade voor
ieder bij me, van het noodrantsoen dat de achtergebleven
echtgenote tussen mijn kleren stopte,—wat ik bij mijzelf
hoogst onpraktisch genoemd had, toen ik het voor het eerst
ontdekte. Nu denk ik er anders over, die lieverd!
Er is ook maar één stallantaren in onze boot meegekomen,
en bij het flauwe licht daarvan zitten Bob en ik mistroostig te
overleggen op dc veranda van het politiehuis bij de oever.
We zullen tot morgen half tien wachten, en dan zien wat er
te doen valt. Waarom juist halftien is me niet recht duidelijk,
maar Bob zegt het zo en hij is de baas. Ik wil hem nu minder
dan ooit aan een kruisverhoor onderwerpen en adviseer alleen: `Laat ons er vannacht over slapen. Ze komen misschien
nog in de nacht afzakken, en anders zien we morgenochtend
om vijf uur wel wat we doen. Dan kunnen we tenminste
weer helder denken.'
Ik krijg geen ander antwoord dan een akelige grijns, en
Bob grijpt naar een boek waarin hij toch niet lezen kan bij ons
lamme lichtje.
Opeens luisteren we beiden. Is dat geen motorgeronk in
de verte ? Een wensfantasie! Het is een van die ondoorgron[184]
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delijke nachtgeluiden die het bos voortbrengt.
We hebben onderweg al genoeg in de stortregens gebaad
en zouden nu eigenlijk het best naar bed kunnen gaan, maar
het is nog geen acht uur en—waarom zou ik het mezelf niet
bekennen—we worden verteerd van ongerustheid over de
`Mamadam'. Zoiets zal je altijd zien, bijna tegen het eind van
de reis...
`Ze komen! Hoor, ze komen,' wordt er geschreeuwd uit
de hut van de arbeiders. `Ja, ze moeten het zijn!' roept luidkeels een ander. Welke geluiden zijn er nog meer in de nacht?
Ze verbeelden het zich maar.
De Djoeka's echter vergissen zich niet. Daar schijnt inderdaad een heel zacht geronk in de verte te beginnen: het stijgt
langzaam, het is het gepruttel van een naderende buitenboord. We springen op en snellen met onze elektrische zaklantarens naar de waterkant die een viertal meters lager ligt,
overschaduwd door een groepje donkere palmen en een
brede nachtboom. Om de hock van de bocht verschijnt werkelijk de `Mamadain', spookschipachtig door onze licht-

bundels beschenen, en nog voordat ze de oever bereikt heeft,
schreeuwen de arbeiders elkaar over en weer verwijten toe.
Van onze kant worden er geen aan toegevoegd; we zijn veel
te blij en opgelucht. We zijn alleen nog geïnteresseerd in de
gebeurtenissen zelf.
De anderen hebben inderdáád op ons gewacht, nabij de
soela. Maar achter een eiland verscholen, hebben ze onze
motor niet gehoord. In geen uren! Best mogelijk, want we
hebben hele stukken zonder motor gevaren. En w ij dachten
juist, dat de hunne stuk was. Geen kwestie van, hij heeft liet
juist prachtig gedaan.
Alle leed is vergeven en vergeten, we kunnen morgenvroeg
weer samen verder, en nu nooit meer van elkaar af. Dit is een
goede les geweest voor iedereen.
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Kajo wil nu nog een echt avondeten koken, maar wij zien
ervan af. We hebben al gegeten en gedronken, en de wijze
Kajo concludeert met een Djoeka-spreekwoord: `Eén dag
gebrek vermoordt geen mensenkind.' Het bosland kweekt
milde filosofen, en wat zullen we nu heerlijk slapen, nog veel
beter dan aan het begin van onze tocht in het huis van meester
R., die nu op Karmel bezig is westerlingetjes te maken van de
kinderen dezer blijmoedige flinke mensen, die eigenlijk fenomenaal zijn, als men ze maar in hun eigen wereld bezig ziet.

Dinsdag Van pure opgewektheid over de terugkeer van de
—

`Mamadam' heb ik gisteravond nog tot laat zitten schrijven
aan dit journaal. Het sterke licht van onze oliegaslamp die
met de achtergebleven boot meekwam, was opeens zo verlokkend. En nu ben ik toch, heerlijk uitgerust, al vóór dag
en dauw wakker, ofschoon niet te vroeg voor Kajo's koffie,
die vandaag nog beter smaakt dan anders, terwijl ik kijk naar
het optrekken van de damp boven het bos aan de overkant
van de Lawa. Een goed uur later zijn wij alweer ingeladen en
zeggen we het Stoelmans-eiland voor de derde maal, en nu
voorgoed, vaarwel. De `Mamadam' die voorta an strikte orders heeft ons een klein stukje voorop te blijven varen—wat
ze dan ook trouw blijft doen—heeft nog twee passagiers aan
boord meegekregen. Men tracht in deze streken altijd te
profiteren van een `occasie' zoals dat ietwat deftig genoemd
wordt; en als het maar enigszins doenlijk is, d an gebeurt het, —
onder geen andere voorwaarde dan dat de vrager ('ik verzoek
om een occasie,' heet dat) voor eigen rekening en risico
meevaart, en zich in noodgevallen gedraagt als een werkende
passagier.
De regens van gisteren hebben de Lawa weer een paar
duim doen zwellen en we zijn in een handomdraai de Poeloegoedoe-val over, nu door het middengedeelte. Dat belooft
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een voorspoedig en snel afzakken van de rivier! Maar we
hebben te vroeg gejuicht. Bij de Singateté-val waar, uit de
samenvloeiing van Lawa en Tapamahoni, de Marowijne begint, krijgen we al ons eerste, veel te vroege stortbad.
Het is nog fris in de zonloze morgen, en deze onderdompeling die weldra door nog enkele kletsen water wordt
gevolgd, maakt me rillerig en verkleumd. Het hartje van de
tropen noemen ze dit, de idioten. Als dat zo doorgaat... en
het blijft zo doorgaan. De Mambari doet zijn naam eer aan
en ontlokt ons menige uitroep van: `Daar komt er weer een
aan!' of Van onderen!' op zijn Amsterdams. De waterplensen
klotsen de een na de ander de boot in. En wat er nog benedenwaarts onder de Mambari volgt, gedraagt zich niet minder
wild.
Er is nog steeds geen zon, en Bob en ik zijn beiden doorweekt. Bij de bijna naakte arbeiders glijdt het water af van
hun geoliede huid, maar in onze kleren blijft de nattigheid
hopeloos plakken. Ook al kleden we ons halfnaakt uit, we
hebben nog altijd te veel aan, en houden een natte buitenkant. Als de zon echter even scliijnt, dan is bedekking weer

gauw noodzakelijk. Ze is een venijnige vijandin voor je
naakte huid, die helaas te licht van kleur is om het op allerlei
plekken zonder bescherming te kunnen stellen. Ook in dit
opzicht zijn de bosnegers en Indianen veel beter toegerust dan
hun blanke `superieuren'.
De bergen aan de Franse oever zijn er al net zo aan toe als
wij: tot honderd voet boven de grond zitten ze in de wolken,
één en al vochtigheid, terwijl daaronder nog op vele plaatsen
de nevels omhoogstijgen uit het bos, in lichte, vage pluimen.
Waar er een Djoeka-dorp is, krinkelt bovendien nog trage,
blauwige rook tussen de druipende heesters naar boven. Alles
om ons heen is vocht, waarin de exuberante oerwoudvegetatie eerst recht gedijt.
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Zo bereiken we een dorp waar Kewali een van zijn
vrouwen heeft, en waar Bob besluit zich toch maar van
droge kleren te voorzien. Ik breng de moed niet op om hetzelfde te doen, want aanstonds in de soela's of in de regen
worden ze vast weer nat, en als alles nat is, waar blijven we
dan vanavond? Terwijl ik dus geduldig in de boot zit te
wachten tot Bob en Kewali terug zijn, zie ik in de nabijheid
aan de rivieroever een twaalfjarig Djoeka-meisje bezig de
was te doen, als op een schilderij van Ingres, of liever, als op
een doek dat Ingres en Cézanne te zamen geschilderd zouden
kunnen hebben. Was ik maar een beeldende kunstenaar!
Op een in het water vooruitgeschoven houtblok staat ze
met haar ranke donkere gestalte die zich in het water weerspiegelt, het kroeskopje nieuwsgierig geheven, in bijna volkomen, onschuldige naaktheid. Tussen de strakke boog van
haar schouders de beide lief getrokken accolades van haar
jonge borstjes; net twee nog groene mandarijntjes. Stevig
staan haar sterke, nimmer nog geschoeide voeten op een
houtpost geplant. Niets heeft haar ooit nog bekneld,—ze is in
volstrekte vrijheid opgegroeid, en de onbevangen blik waarmee ze mijn nieuwsgierigheid met gelijke munt betaalt,
geeft iets glanzends aan heel het zwartbruine, ronde gezichtje. Eigenlijk is dit zwart een prachtige huidskleur, wanneer je
er eenmaal aan gewend bent,—en dit zijn we op deze tocht
eerst recht. We glimlachen elkaar vriendelijk toe, en dan
buigt het meisje zich weer over haar wasje, een en al bedrijvigheid, alsof ze haast heeft om straks al vrouw te zijn.
Nu keert ze mij haar helemaal naakte rug toe, zonder de
minste gêne, bukt zich en toont de nieuwe welvingen verstrakt en kinderlijk nog. Ze staat inderdaad met haar smalle
dijen op een levensdrempel, en wanneer ze zich weer omkeert en mij opnieuw aankijkt, bedenk ik, hoe onjuist de
bruid in het Hooglied van zichzelve zegt: `Zwart ben ik,
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rijaar schoon.' Zou het niet moeten zijn: `Zwart ben ik en
daarom juist zo mooi' ? Het zijn hoogst verkeerde normen die
de westerling—nebbisj —erop na houdt.
Ik wil haar niets geven en niets zeggen, om de kleine oerwoud-idylle tussen ons niet te verstoren. Maar ik kan ook
niet blijven kijken. Haar spiegelbeeld redt me, — dat trouwens
bijna even mooi is als het origineel. Een impressionistisch
juweeltje.
En daar komen de arbeiders alweer, de weg omlaag, gevolgd door Bob en Kewali's vrouw—een van zijn vele
vrouwen— die er ook zijn mag, ofschoon ze wat breder geheupt en volboezemig is. In opgewekt herkennen begroet ze
mij, terwijl het meisje haar arbeid weer even gestaakt heeft
en nu pas recht nieuwsgierig toekijkt. Mijn natte, kouwelijke kleren ben ik helemaal vergeten, en wanneer Bob met
zijn frisse droge pak opnieuw naast me plaats neemt in de
boot—een goed eindje opzij, (Schuif', zegt hij op zijn Surinaams) om door mijn plunje niet bevochtigd te worden—
sluit ik een paar seconden de ogen, in een poging dit tafereeltje voorgoed vast te leggen bij het dozijn of wat zeer
lieflijke herinneringen die ik me in al de jaren tijdens mijn
omzwervingen verzameld heb. Het laatste wat ik nog zie,
voordat ik wegglijdend met onze boot de landingsplaats uit
het oog verlies, is de ranke, reeds vervaagde meisjesgestalte,
zich spiegelend in het water, — een naamloos kind uit het
oerwoud.
Bob heeft ongelijk gehad. Niet alleen door van de landingsplaats weg te gaan naar de hut van Kewali's vrouw en
het ongeschilderde stukje Ingres-met-Czanne te missen,
maar ook door zich zo voorbarig in droge kleren te steken.
Want al gauw volgt er nog meer water, uit de hemel en uit de
stroomversnellingen, pets-pats in onze nette `oppoliba'.
Eerst als wij ten slotte het Nassau-gebergte links in zijn regen[189]
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kleed toch nog in zicht krijgen, en daarmee de Marowijne
weer in zijn volle breedte, statig en een beetje opgewonden,
geloof ook ik met mijn kleumende lijf, dat het tijd wordt om
aan droge kleren te denken. Die van mijn buurman in de boot
zijn het al lang niet meer, maar de lucht is weer een tikje opgeklaard.
We stoppen dus bij onze vroegere pleisterplaats aan de
Gran-kreek, waar Bob immers toch even voor het werk
moet zijn, en daar vis ik nog wat droge kleren te voorschijn.
Voortreffelijk zijn de zware ijzeren munitiekisten die ons de
hele reis tot kleerkoffer dienden. Een van de wijze voorzorgen van onze organisator, die mij weliswaar bij de aanvang van de reis lichtelijk overdreven voorkwam, echter spoedig genoeg buitengewoon doeltreffend bleek.
Ondanks alles zijn we uitstekend opgeschoten en hebben
tot hier de rivier bijna tweemaal zo snel afgevaren als we hem
waren opgekomen. Maar nu we na de Gran-kreek op de
brede, steeds breder wordende Marowijne zitten, leren we
ondanks al onze ervaringen nog een nieuwe hindernis kennen. Verrassingen horen bij het natte element.
De rivier is vrij onstuimig en we beginnen steeds meer
last te krijgen van het buiswater, dat naar binnen stuift en af
en toe zelfs gulpt in onze boot. De grote paraplu, bij wijze
van scherm vóór ons opgesteld, biedt maar een schamele
dekking daartegen, en ontneemt bovendien ieder zicht. Zonder dit scherm is er evenwel niet veel mogelijkheid om vóór
ons uit te kijken, want in een oogwenk is de oogholte volgespat, en overal op zonverbrande lichaamsdelen begint het
water te kriebelen en te prikken. We trachten dus met koelastokken en een dekzeil een soort vestinggracht tegen het
water-bombardement te construeren, maar niettemin weet
het ons altijd nog te vinden, en nu komen er nog hogere,
steeds hogere golven opzetten. Ze smakken met harde slagen
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onder tegen de ronde bodem van de `Oppoliba'. Zoveel heeft
onze boot zelfs in de moeilijkste vallen niet moeten doorstaan, en pats, wéér zo'n zijwaartse golf, —zo doorweekt zijn
we nog geen enkele keer geweest. Er valt niet meer aan droge
kleren te denken. Tegen een boze bui van de Marowijne is
niets opgewassen; je kunt niet anders dan jezelfgelaten onderwerpen aan zijn slechte grillen. En een beetje bibberen,—als
een hond.
De boot stampt en steigert net zoals een kleine oceaansleepboot zodat ik nu pas begrip krijg voor het gezegde van
een beambte in Albina, die mijn bewonderende woorden
voor de rivier beantwoordde met een schamper `Dit is geen
rivier, meneer; dit is een zeearm!' Daar lijkt het dan ook
akelig veel op, en we missen deerlijk een oliejekker en een
zuidwester.
Hoe dicht we ook onder de Franse kust en beschermd
tegen de wind blijven varen, het water gedraagt zich voortdurend onstuimiger, met tot gevolg dat wij ten slotte vaart
moeten minderen en desnoods maar een uur of wat later in
Albina zullen aankomen. Herminadorp, waar we de eerste
keer aan de rivier overnachtten, zijn we gelukkig al van verre
gepasseerd. Het ligt er zo klein aan de overkant, — de rivier
blijkt inderdaad onbehoorlijk breed.
En hier aan de Franse oever zie je nog prachtige zand- en
grindstrandjes, die verlokkend genoeg zouden zijn, wanneer
wij niet reeds van zeven uur in de morgen af, vrijwel onafgebroken hadden gebaad, met kleren en al.
Wat we nu doen, is een wedstrijd houden met het water
om nog zo droog mogelijk te blijven, als het woordje droog
in deze omstandigheden tenminste nog gebruikt mag worden. Bij het opgaan was de vlugge `Mamadam' zich juist aan
een andere wedstrijd—in snelheid—te buiten gegaan, iets
waarop de bosnegers, vooral de pagaaiende, erg verzot zijn.
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Toen schoot ze telkens weer langs ons heen en gaf door de
deining die ze veroorzaakte, zoveel overlast van water, dat
Bob de bemanning dit soort van grapjes voor eens en altijd
verbood. Maar nu vaart onze begeleidster op een behoorlijke
afstand voor ons uit, en aan het dobberen en stuiven dat ze
doet, de ineengedoken houding van de opvarenden die elk
paar seconden een plens water over zich krijgen, kunnen we
goed zien hoe wij er zelf aan toe zijn. Van de wal af moet dat
een leuk gezicht zijn, en de enkele kinderen op de oeverkant
die we passeren, juichen ons toe en gillen ons achterna,—
maar w ij zitten er middenin en het begint hoe langer hoe ongemoedelijker te worden.
Telkens moeten we nu even stoppen en aanleggen om de
boot uit te hozen, en in een andere plas—slechts schijnbaar
minder nat—te gaan verzitten. `Schuif, schuif...' Dan razen
we weer verder, de grote aftandse tafia-fabriek (distilleerderij
van bosrum) op de Franse wal voorbij, totdat in de verte,
achter een eiland, het dorp Saint Jean in zicht komt en we
besluiten eindelijk maar de oversteek te wagen, voordat de
rivier in werkelijkheid een soort van zeearm wordt en wij
zelf een soort schipbreukelingen.
De `Mamadam' blijft tot onder de wind van het eiland
varen en wil blijkbaar van daaruit oversteken. Ook een gezichtspunt van navigatie, stellen we vast. Maar Kewali heeft
zijn eigen opvatting, geeft met een van zijn sierlijke handgebaren, die hij ook in de hachelijkste ogenblikken behoudt,
een teken op de voorplecht, en daar gaat-ie-dan—westward
ho! —naar het midden toe, steigerend, klotsend en spetterend,
een kwartier lang. Edy aan het stuur weet de ergste golven te
vermijden; we lopen niet vol en natter dan nat kan een mens
niet worden.
Toch is het een verademing wanneer we eindelijk tot onder de Surinaamse oever zitten. Met een flauwe boog zijn
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we op twee hoge bomen af gestevend als op een paar reddende bakens, en al klotst hier het water nog heviger tegen
de wal dan aan de overkant, we hebben nu het gevaarlijkste
achter de rug. Er slaan heel wat boten om op deze rivier, en
menigeen is er zijn hachje bij ingeschoten, of op zijn minst
zijn hele hebben-en-houden. Het had ons ook kunnen overkomen.
Is de `Mamadam' al over ? Ze is nauwelijks meer te zien,
slechts een blinkend stipje tegen de wijde gaping die de riviermond achter het eiland vormt. De avond begint al te
naderen, maar daarmee ook het samenveegsel van nietige
witte huizenkliedertjes van Saint-Laurent, ver aan de overkant. En ginds, op een landpunt vóór ons uit, vlekt een laag
rood dak. Dat moet het radiostation van Albina zijn. Nu
komen de zendmasten in zicht. En opeens schijnt onze
`Oppoliba' nog maar met een slakkegangetje vooruit te komen. Wat duurt het lang voordat hij de bocht genomen heeft,
zo dicht blijft hij onder de wal.
Eindelijk is het toch gebeurd. De witte huisjes met hun
balkons van Albina lachen ons toe, en alle leed is geleden.
Wanneer wij onze boot met een zucht van verlichting
tegen het zanderige strand vóór het douanehuisje laten vast1 open, ligt de `Mamadam' er al uitgeladen, en de eerste vraag
van de opvarenden is: `Hebben jullie ook zo'n nat pak gehad?' Stel je voor! Zelfs een vetkaars zou niet droog gebleven zijn.
Met het vallen van de avond begint nu eindelijk—te laat
voor ons—de Marowijne een beetje te kalmeren, al waait er
nog een frisse bries. Dit is het wat Albina, met zijn wuivende
kokospalmen bij het water, trots alle verval tot een liefelijk
oord maakt. De temperatuur is er altijd draaglijk en koeler
dan op andere Surinaamse plaatsen in het noorden.
In het gouvernementslogeergebouw, dat met zijn breed
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balkon zo luisterrijk aan de oever naar de zeezijde gericht
staat, vinden we opnieuw een onderkomen, dat na al onze
wederwaardigheden bepaald luxueus aandoet. Een met
kopergaas afgesloten, ruime kamer; fris beddegoed over een
heerlijk rubber matras gespreid, en beneden een keurig gedekte tafel. Wat waren we verwende lieden toen we op de
heenweg zulke dingen nog heel gewoon vonden!
Bob heeft het nog een poosje druk met zijn arbeiders, maar
ik ontzeg me geen minuut langer het onbeschrijfelijke genot
van een vandaag eindelijk decent bad en dan droge kleren,
die nu werkelijk—vanavond althans—droog zullen blijven.
Als mijn reisgenoot terug is, gaan we verder met ons zo
goed mogelijk te adoniseren, want hij heeft een radio-telegram ontvangen! Onze beide vrouwen zullen morgen in
Albina zijn, om ons af te halen. Ze vertrekken ongeveer om
deze tijd met de `Afobaka' uit Paramaribo, kunnen dan in de
vroege morgenuren in Moengo zijn, en zullen per auto hierheen rijden. Dat is een aangename verrassing, en wij rekenen
erop dat zij ondanks onze overhaaste versteedsing danig
onder de indruk zullen komen van onze verwildering en
transformatie tot echte bosmensen. Bob begint zich alvast te
oefenen in het uitvoeren van woeste krijgsdansen, en ik
vraag me af of ik niet verstandiger had gedaan met toch maar
mijn baard te laten staan. Dat zou pas indrukwekkend zijn!
Maar het genot van me te staan te scheren op een platte steen
bij een soela heb ik er niet voor willen prijsgeven, integendeel, ik liet per abuis mijn spiegeltje aan die heester bij de
Ganda-foetoe hangen. Daarin kunnen de baboens en krokodillen zich voortaan komen bekijken. Hoe lang zal hij er niet
blijven hangen ? Jaren misschien wel.
In mijn weelderige bed, al halfweegs ingedommeld, bedenk ik nog vaag, hoe gemakkelijk de mens zich aanpast aan
nieuwe omstandigheden, of liever, hoe bijna automatisch hij
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terugvalt in een oude, lang-gewende levenswijze. Hier lig
ik weer als een echte stadsmens... de wildernis ver op de achtergrond geraakt... mijn benen lekker uitgestrekt, een beetje
pijnlijk nog, maar dat kan ook van vermoeidheid zijn... of
het lange zitten in de boot... nauwe boot... het bed is breder...
heerlijk. En slapen zonder de oerwoudgeluiden om je heen...
geen kans op alarm... rustig... in vrede... in wat ?
Woensdag —Een flauwe lichtstraal streelt me wakker. Aan het
andere eind van de kamer ligt Bob nog rustig te slapen, terwijl ik wegsluip naar het balkon en de morgen zie opkomen
over de Marowijne en Saint-Laurent aan de overzijde, waar
grote witte gebouwen al met zachtroze licht worden overgoten. Het is geen luisterrijke morgen, maar een die kalm en
verinnigd komt aanschuifelen als een pas-ontwaakte vrouw
in een nieuwe ochtendjapon. Zilverig en glad vloeit de rivier
zeewaarts, er is licht geruis van palmkruinen dichtbij, en een
verlate haan waagt het nog een keer te kraaien. Maar als op
een ragdun filmpje geschilderd trekken nog bossen en vallen

aan mijn oog voorbij, onwerkelijk geworden door het midden daaroverheen stromende water van onze op één na
grootste rivier.
Dit is het goede moment voor wat na-mijmeringen. Daar
komt echter niet veel van, want Bob is nu ook op en verschijnt op het balkon, gevolgd door de kostbazin die koffie
brengt. Als dit niet de luxe der cultuur is, dan weet ik het niet
meer. Maar ik mis Fikky een beetje, die ons anders deze
dienst onderweg bewees, hoe ongemakkelijk de plaats soms
ook was.
Wanneer wij een poos later aan het strand weer bij onze
boten zijn, druk bezig met al de beredderingen voor de
`Mamadam', die met voorraden en benodigdheden voor de
arbeiders naar de Tosso-kreek zal moeten terugkeren, komt
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er opeens een auto over de landingsplaats aangereden, en
voor we er erg in hebben, zijn er twee steedse dames uitgestapt.
`Negers! wat zien jullie er verbrand uit! Maar heel! Gelukkig datje er bent, we hoorden de griezeligste verhalen over
jullie in de stad!'
Dat zijn de woorden waarmee onze vrouwen ons begroeten. En dan komt meteen de kritiek: `Maar jullie zien er
helemaal niet gehavend uit of verfomfaaid. En zo netjes geschoren...'
Neen, het zoenen doet ze geen zeer en we zijn helemaal
geen helden.
`De moderne techniek, weet je...' breng ik nog verontschuldigend in het midden, en Bob houdt hardnekkig vol:
`Toch zijn we verwilderd. We waren helemaal bij de Oayana's van de Tapamahoni en Litani, bijna tot de Paloemeu...'

Het baat niet, ze hebben onze levende kaart niet in het hoofd,
en we zien van alle verdere moeite af. Glorie is een kortstondige zaak.
De dames willen naar Saint-Laurent oversteken om er
Franse parfums voor weinig geld en wat lekkernijen te
kopen, die in Paramaribo onvindbaar zijn. Goed, dat zullen
ze hebben, en Bob en ik knipogen eens tegen elkaar, old
hands als we geworden zijn. Nog éénmaal wordt de motor
van de `Oppoliba' gestart, Kewali staat weer voorop, de
dames nemen op de makkelijkste plek in het midden van de
boot plaats. Ze is nu van alle bagage bevrijd, heerlijk ruim en
zo is het wel uit te houden, vinden onze dierbare passagiers.
Maar nauwelijks zijn we de rivier opgestoven voor de oversteek, of ze praten al anders. Het is trouwens geen praten,
maar roepen en schreeuwen: `We worden nat! Hoei, ik
druip al van alle kanten!'
Bob en ik genieten van onze kleine wraak, en midden in
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onze lachbui krijgen de vrouwen onze grote paraplu toegestoken, die wijselijk werd meegenomen en hen tenminste
gedeeltelijk beschermt.
`Maar jullie zelf,' zeggen ze nog met echtelijke goedaardigheid.
`O, dit beetje water,' antwoorden we fier. `Een kleinigheid...'
Als we eindelijk de lange, wrakke houten pier van SaintLaurent bereikt hebben, zijn we toch een beetje meer held
dan ons aan de overzij veroorloofd werd. In de felle zon op
de wal is iedereen gauw genoeg opgedroogd, zeker met
behulp van de droge humor van de Franse douanier, die ons
vermaant om geen byoux uit Saint-Laurent mee te smokkelen, al zullen we zien dat de straten ermee geplaveid zijn.
Dranken en parfums, die mogen we meenemen zoveel we
willen. Voor de goeie man is dit nog altijd een oord der vervloeking, eindeloos ver van la douce France en vol nostalgie
die hij poogt weg te grinniken.
De hoofdstraat van dit in onze ogen droomachtige oord
der verlatenheid heet `Avenue Général de Gaulle', en om ons
heen staat het onwerkelijke decor dat meneer Salvador Dali
zelfs in zijn meest commerciële momenten niet bij elkaar zou
weten te schilderen. Grote gebouwen in steenrood en wit,
meest onbewoond en gedeeltelijk al vervallen, worden langzaamaan overwoekerd door tropisch groen onder een blakerende zon. Over dit alles de lichte schimmel der frustratie en
een nog niet geheel ingesluimerde herinnering aan bloed,
zweet en tranen, op de meest zinneloze wijze verspild.
Slechts een enkele mens vertoont zich hier en daar, schuw en
sluipend lijkt het wel. Lange strakke schaduwen vallen langs
de muren en in de hoeken; paarsgrijze schaduw.
Dit is het oude verbanningsoord, dat nog tot tien jaar
geleden `gediend' heeft. Dreyfus heeft hier in wanhoop
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rondgelopen, — welk jaar was dat ook weer ?
Toen Cayenne nog een strafkolonie was, diende SaintLaurent tot 'Centre de Transportation' voor de bannelingen
en heerste hier een trieste, macabere drukte. Maar sinds na de
oorlog Frans-Guyana een ordentelijk `département d'outremer' van de Gallische republiek geworden is, zijn de déporté's weer naar hun vaderland vertrokken, op een paar vrijwillige achterblijvers na, die ter plaatse of in de omstreken
nog aan kleine beroepen doen of nerinkjes drijven.
Met de uittocht gingen ook de meeste cipiers en beambten
mee. De façade van een stad bleefover,waarin de ongetemde
vegetatie begint te overwoekeren, en waarboven de opschriften `Liberté, Fraternité, Egalité' van lege gebouwen
met en zonder tralievensters, imposante colonnades die tot
een vacuüm toegang geven, en blinde muren waarachter
slechts wied groeit, alle een naargeestige historie nog naargeestiger actualiseren.
Terwijl wij door de uitgestorven straten slenteren, keert
Lili zich opeens naar mij toe met een van haar lange onderzoekende blikken—meer bekomme rnis dan nieuwsgierigheid steeds—en vraagt: `Heb je wat? Je loopt zo te strompelen.'
`Al dat wekenlange zitten in een smalle boot,' lieg ik maar.
`Je krijgt er een soort van zeebenen van. Maar dan een beetje
lam. Landerige poten.'
`0,' zegt ze alleen maar, op een toon die van alles kan
betekenen, maar berustende twijfel in de eerste plaats. Ze
vraagt niets meer, trouw aan onze oude afspraak om elkaar
over wat dan ook alleen `vrijwillige' informatie te verschaffen. Bovendien, ze komt er toch wel achter, zoals achter alles,
en dat geeft nooit enige moeilijkheid tussen ons. In de welhaast twintig jaar van ons samenleven heb ik mij nooit
`getrouwd', alleen maar vertrouwd met haar gevoeld. En ik
[
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doe nu maar mijn best zo gewoon en onopvallend mogelijk
te lopen.
De Indiaanse `dresi' heeft wel gewerkt—in stilte moet ik dit
eerlijk toegeven—maar is nog niet helemaal uitgewerkt. Of
heeft het mij alleen maar bemoedigd en over `het dode punt',
mijn diep-verborgen biologische stervensangst, heen geholpen ? Ik ben benieuwd wat de westerse medicijnman in
Paramaribo er straks van zal zeggen. Misschien verstandiger
om alle bos-therapie eenvoudig te verzwijgen. Intussen loop
ik toch, zij het wat ongemakkelijk, over het klonterige
straatdek van Saint-Laurent's `Centre de la ville'.
Vóór in het stadje is er een plein, in het midden afgezet
door een al in puin vallend bakstenen muurtje. Daar staat
tussen de hoge, onverzorgde bomen een met het gemeenst
denkbare groen geschilderde replica van de zuil van Vendóme, bekroond met een eveneens giftig-groene kop van
Marianne, die de frygische vrijheidsmuts draagt. Daar keken
de levenslang gedeporteerden tegenaan, en naar die krankzinnigheid kijken wij nu, als in een nachtmerrie, omhoog.
Het is niet alleen deze akelige combinatie van kleuren, het
is heel de sfeer van onwerkelijkheid—inderdaad vóórtdurend als in een angstdroom—die om het plein hangt en
zich voortzet in de straten die erop uitkomen, waardoor het
stadje met zijn hoge bomen, hoge muren, hoge gebouwen,
iets onreëels heeft dat niet in het tropische milieu past en niet
zó dicht bij de rest van de wereld zijn kan als het verstand ons
zegt.
Het is een plaats om in betrekkelijk korte tijd tot waanzin
te geraken, hallucinaties te krijgen en cryptogrammen te
gaan schrijven of een nieuwe godsdienst te stichten, — een die
flink wat mensenbloed en witte hersenen voor zijn ritueel
nodig heeft. Ik kan me voorstellen, dat hier nog altijd de
vreemdsoortigste misdaden gebeuren, en als ik er ooit toe
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kom mijn krachten aan een detective-story te beproeven,
zal minstens één episode daarvan zich ergens in of bij SaintLaurent moeten afspelen.
Er is bij mijn weten niets bekend van enige plannen om van
dit wegrottende geval nog iets te redden, hoewel er—economisch gesproken—toch wel mogelijkheden zullen zijn. Wie
zal hier nog ooit komen om van deze plaats een werkelijk
bewoonbare stad te maken ? Naakte Djoeka's lopen rond te
dwalen tussen wat Fransen in kniebroeken en harige blote
benen in sandalen gestoken. Een enkele beambtenvrouw
kruist de straat,—haar uiterlijk een wanhopige poging om er
bij alle verleptheid nog ietwat verzorgd en modieus uit te
zien.
11 faut combattre la détérioration des Européens dans les
colonies, n'est-ce pas ?' zei mij een van de Fransozen daar, bij
een vorig bezoek; de man was half-dronken, al in de voormiddag.
Achter deze stad wacht alweer het nagenoeg onbewoonde
oerwoud, een uitgestrekt land tot aan de Oayapoc, waar
Brazilië begint. Een tiental mijlen van waar we zijn, en ook
voor de Fransen is de kaart ten einde, begint het grote avontuur en wacht een toekomst waarvoor slechts vage plannen
bestaan. Saint-Laurent zou tot een voorpost gemaakt kunnen
worden, maar kwijnt nu weg onder een aarzelend vasthouden, voordat tot volkomen terugtrekken wordt besloten. Het leven hier maakt geheel de indruk van provisorisch dralen, — er lopen tegen het middaguur al bijna geen
mensen meer door brede, lange straten die langs wat armzalige krotten, plotseling ophouden en overgaan in voetpaden die je regelrecht de wildernis binnen voeren.
Bobs vrouw herinnert ons aan onze inkopen. Het moet dan
maar, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, dat er uit deze
desolate boedel nog iets begerenswaardigs mee te nemenvalt.
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De winkels zijn veel te groot en leeg. Holle ruimten vóór
een groot rek met de voorraad, achter een toonbank. De
dames wensen parfums ? Mais oui... Hier is de hele sortering;
niets dan wat ordinaire merken in vlekkerige verpakking.
Alleen dranken genoeg op de winkelrekken,"— de internationale medicijn tegen de grote nostalgie. Een paar bistro's op
een paar straathoeken, gapen uitnodigend. Het ziet er in het
geheel niet ongezellig uit daarbinnen, en echt Frans met hun
vele vliegen en hun dof-glimmende zinc. Laat ons een kleine
dysenterie riskeren en hier gaan lunchen!
Achteraf blijkt het risico minimaal, want er is volop wijn
en echt Vichywater voor de kikkers, —als herinnering aan de
oorlogstijd toen Cayenne aan de kant van Vichy was en men
aan de overkant in en om Albina bunkers bouwde tegen alle
eventualiteiten. Men heeft ze maar laten staan. Suriname was
toen, te zamen met de Antillen, nog het enige vrije stuk van
het Koninkrijk der Nederlanden.
Een paar weken geleden is dat ook alweer sinds tien jaar
geweest, —historie al sedert jaar en dag, de bevrijding van de
Moffen-horden. Bezettingstijd... in mijn herinnering net zo
Dali-achtig geworden als Cayenne, hier om ons heen.
We eten knapperig brood met Franse kaas bij de wijn:
oude rocquefort, smakelijke brie, echte gervais, nog fris
bewaard. En ook de dikke patronne heeft iets over van de
habitus van daarginds, alleen gedraagt ze zich een heel stuk
vlotter, vanwege de tropen, denk ik. Het is een kortstondige
onderdompeling in een onverwachte Franse sfeer, waardoor
wij alle vier in uitgelaten stemming raken. De hele rest vergetend.
Door de brandende zon kunnen we verder de laatste uithoekjes van het stadje gaan verkennen, nog even goede
cognac inslaan, binnengluren in een bedompte nonnenschool—ondergebracht in een oorspronkelijk voor de hemel
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mag weten welk doel bestemd gebouw—en een kijkje nemen
op de binnenplaats van de even enorme als doods-verlaten
strafgevangenis, waar het onkruid al meer dan een meter
hoog staat te verkommeren, net zoals nauwelijks tien jaar
geleden de geketende menselijke wezens, die hier bij dozijnen
stierven, voor zover ze niet onthalsd werden door de guillotine, waarvan de palen nog overeind staan op de binnenplaats, langzaam vermolmend.
We komen echter ook langs een groot ziekenhuis dat nog
volop in bedrijf schijnt, en dat er—zo op het oog tenminste—
honderdmaal beter uitziet dan de schandalige houten keet die
op Albina voor `hospitaal' moet dienen, onder `Hollandsgeoriënteerd' bewind! En merkwaardig, alle straten zijn hier
behoorlijk geplaveid en geasfalteerd, ondanks het wied dat
er langs groeit: een mengelmoes van orde en wanorde, van
angstdroom en wensdroom, waan en werkelijkheid. Facade... dat is het wat we blijven zien wanneer we weer in onze
open boot het buiswater trotseren bij de oversteek naar
Albina. Een Potemkin-stad verdwijnt in de verte.
In de auto die aan de Surinaamse wal op ons wacht, kan
ternauwernood al onze bagage worden weggestouwd; vooral onze twee bundels Oayana-pijlen zijn lastig mee te nemen,
ze moeten maar een eind blijven uitsteken onderweg. Heus,
er gaat niets boven een boot als vervoermiddel, een stevige
trouwe boot zoals de `Oppoliba', de `Mamadam', de `God zij
met ons'. Bob die ze met kennerstalent ontwierp en onder
wiens toezicht ze werden gebouwd, heeft eer van zijn werk
gehad. Het heeft ze aan bewondering door de deskundige
Djoeka's dan ook geenszins ontbroken, en op de vallen hebben ze zich, juist door hun lengte, de scheve constructie van
hun spanten, de prachtige welving van hun voorsteven, als
de meerderen van alle korjalen gedragen. Ingenieurswerk...
maar vare een doortrapt kenner van het bosland.
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Alvorens we Albina verlaten, hebben we bij de douane
daar een flinke veer moeten laten voor onze onderweg toch
zo braaf geopende en geproefde flessen. Maar de beambte
heeft ook niets beters te doen in dit stille plaatsje, en gelooft
dat overmatige strengheid hem siert. Terecht houdt hij er
rekening mee, dat het besef van de waarde van het geld bij
ons, pas uit de wildernis teruggekeerden, nog niet zo bijster
groot kan zijn, zomin als bij de Indianen of Djoeka's. Meedogenloos eiste hij van ons dan ook het volle pond, het
overvolle zelfs. Zo heeft men het hem bijgebracht in de stad,
waar Calvijn's vreugdeloze levenshouding een der best-afgenomen en nog steeds grif-gewilde import-artikelen uit
Holland is, —helaas, helaas! Ik ben weer op weg erheen, maar
nu met een uitgesproken, toegenomen voorkeur voor de
liberale opvattingen van al de mensen in het bosland. Een
stellige waarborg voor nieuwe conflicten! Ik heb echter verse
krachten opgedaan en voel me al met al gezonder dan ooit,
met een nieuwe, prettige vermoeidheid in mijn ledematen.
Geen koorts, geen pijn, alleen maar een lekker-lome, slaapwekkende vermoeidheid.
De auto heeft haast, machines geven de mensen haast—
zijn we zelf op onze tocht ook niet hierdoor aangestoken geweest ? — en wij dansen de toboggan van de bauxiet-rode weg
over korte golvingen omhoog, omlaag tussen de hoogopstaande boswanden door, met uitzicht op kleine komvormige dalen, kreekjes over. Bij het Djoeka-dorp Moengotapoe kruisen wij het zwarte boswater van de Koermotibo, dat
glanst als doorgekookte thee. Een troosteloze open vlakte is
het mijnveld van de Surinaamse Bauxiet Maatschappij, waar
wij dwars doorheen moeten. Roze klei en witte kaoline
liggen er in grote brokken en heuveltjes rondom de uitgegraven putten. Ginds loopt de trein met wagonladingen vol
aluminium-erts; langs de weg komen wij nog telkens
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moedernaakte Djoeka-meisjes en schamel bedekte, gitzwarte mannen en vrouwen tegen. Hier is het onttakelde,
naakte raakvlak van twee werelden, die van het primitieve
bosland en die van een westers-opgeblazen beschaving, en
dit raakvlak wordt almaar dikker en eeltiger. In recordtijd
stanwemidMog,alsfebrijkdonsp
de hielen zat. Automobielen gaan veel te snel, zelfs over de
slechtste wegen; geef mij maar een boot!
Een paar officieuze bezoeken, en we kunnen onze intrek
nemen in de luxe van het 'Guesthouse' van deze gastvrije
onderneming, alleen bezwaard door de moeilijkheid dat wij
een serie uitnodigingen voor de avond moeten aannemen,
zonder nog over enige toonbare kledij te beschikken. Daar
heb je al het eerste sociale conflict na onze terugkeer in de
beschaafde wereld! Dineren bij het blanke opperhoofd van
deze rijke plaats; een late `party' ten huize van een der stafleden... Waarlijk, men put zich uit in vriendelijkheden,
enkel om ons deze uitloper der cultuur maar weer zo aannemelijk mogelijk te maken. Maar ze kunnen het me doen.
En door dit alles schipperen we heen als ontdane wildemannen in ons ongesteven reiskostuum, dat nauwelijks die
naam mag hebben. Alleen onze keurig geklede vrouwen
redden enigermate de situatie, bezorgen ons de nodige goodwill en vertellen links en rechts hoe zwaar wij het gehad hebben en hoe ongelooflijk ver wij geweest zijn in zo verwonderlijk korte tijd.
Een heel klein beetje zijn wij nu toch de helden van een
paar gezelschappen, maar het geeft een bijna triest gevoel dit
zó te zijn. En ik verlang terug naar ons kamp op het eiland,
of op de rotsige landtong; naar de ronde kop van Kewali, die
we in Albina achterlieten, en Kajo's ernstige snuit of de goedlachse humor van Fikky. Totaal vergeten—nu reeds—is al het
doorstane leed.
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De schreeuwerige Amerikaanse dansmuziek die de grammofoon ten beste geeft, bevalt mij thans minder dan ooit,
en ik reageer mijn onlust af met het legen van grote glazen
Cuba-libre, die men ons, uit de wildernis levend teruggekeerden, met bijzondere voorliefde verstrekt. Bob uit zijn
eigen gevoelens in een haast woeste dans met de tengere,
gedecolleteerde gastvrouw, die blank en blond is als een
poederdonsje. En we zitten maar, aangegaapt en zelf niet
waar wij zouden willen wezen, tot onze vrouwen hun streng
commando van opbreken geven en ons, alweer verontschuldigend, het laatste gezelschap uit loodsen, dat nu pas, na
de nodige glazen, echt geanimeerd begint te worden. Ons
natuurleven is afgelopen. Radicaal.

Donderdag Al vóór dag en dauw ben ik wakker, net als
onderweg. De nieuwe levensvorm heeft me te pakken en
vergeefs tracht ik weer in te slapen. Ik moet maar naar
buiten sluipen, zonder de steedse langslapers in het 'Guesthouse' te storen. In de wijde, comfortabele hal dringt reeds
het daglicht binnen. Er staat een schrijfbureau,—verwijtend,
neen, vermanend, of neen, het is uitnodigend. Wat kan ik
beter doen dan maar aan mijn aantekeningen te schrijven.
In Paramaribo zullen tientallen wissewasjes er mij nauwelijks
meer gelegenheid toe laten. Al zo vaak in het verleden nam
ik mij voor een reisjournaal te schrijven; maar er kwam zelden iets van terecht. Ditmaal is het me toch gelukt... Ondanks, —nu j a...
Ik blijf eraan doorschrijven, tot de anderen op zijn en
gereed te vertrekken. Het is een feestdag in Moengo en alles
is hier ongekend stil. Smalletjes en stil ligt ook beneden de
krinkelende Cottica-rivier, en in de haven wacht de grote
`Afobaka' varensklaar. Het is een woonhuis van een boot,
alleen onmogelijk luidruchtig zodra de schroef draait. Des te
—
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beter, dan kunnen de gesprekken kort zijn en blijft er gelegenheid te over voor zwijgende nabetrachtingen.
Lang duurt het voordat de warrige oevers wat vaneen be ginnen te wijken; al dade lijk echter komen we weer Djoekadorpen tegen, met hun lage loofhutten, hun beschermende
palmenfranjes boven de landingsplaats, hun kinderen en
vrouwen bij het water. Telkens moeten wij vaart minderen
voor de ranke korjaaltjes die we tegenkomen: een snipper
dansend op het water, met daarboven uitstekend een menselijke tors, glimmend in de zon; of een hele reeks pagaaiende
rompjes, — een moeder met haar ganse krielenkroost. Op drie
dorpen achter elkaar zie ik een albino bij de rivier staan. Een
Djoeka moet bij zoiets aan ongeluk geloven, en ik voel me
maar al te zeer geneigd hetzelfde te doen. Niet mijn lichaam
alleen, ook mijn geest heeft zich aangepast aan het bosland.
Op de plaats waar de Koermotibo zich in de Cottica stort,
wacht ons de trouwe `Oppoliba', die vannacht binnendoor
gevaren is om door de `Afobaka' verder naar Paramaribo
gesleept te worden. Edy, de stuurman, de langschedelige
Kajo en nog een paar anderen zijn aan boord en begroeten
ons met onze netjes gekamde haren en ons fleurige vrouwengezelschap bijna als vreemden. De `Oppoliba'—wat een
kleine boot is dat nu!—wordt langszij vastgemaakt, de brave
buitenboordmotor wordt bij ons op het dak gehesen, en snel
zakken wij de Cottica verder af, urenlang, in ongestoorde
eentonige vaart, zonder meer enig levend contact te hebbén
met de rivier of het golvend-gladde watervlak. Ons ruime
achterschip heeft meer van een steedse huiskamer weg. Ik zit
naast Lili met mijn arm om haar schouders heen geslagen en
denk: `Ik heb het er toch levend afgebracht. Stel je voor, dat
ik...' Maar hier zit ik nu.
Het is al ver na de middag voordat deze diepe stroom
waarop oceaantankers op en af varen, zo breed wordt als de
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Tapamahoni of de Lawa bovenstrooms, tot ver voorbij de
vallen. Ook de Commewijne, waarin wij bij de oude post
Sommelsdijk terechtkomen, is voorlopig nog maar een
prutsrivier vergeleken bij die welke wij tot ver voorbij de
derde breedtegraad bevoeren. Verlaten plantages, waarvan
haast niets meer over is, liggen hier hun kilometers secundair
oeverbos te verdoen; Djoeka-nederzettingen komen we niet
meer tegen.
Maar ook nu, wanneer in de verte twee oeverpunten elkaar
schijnen te naderen, opent zich daarachter alweer een nieuw,
ver perspectief, met grijzig waas overtogen. En boven de
bomenrand aan weerszij steken telkens weer de eeuwige
kankantrie's, onze ceiba's, hun brede, kantige kruin omhoog,
—eerbiedwaardige heersers over het bos daaronder. Zo wordt
het avond over de Commewijne, voorbij de Matapicamonding, en komt een zachte koele bries ons begroeten, terwijl het zonlicht schampend-laag over het kruivende watervlak ligt. Voor een groot bauxietschip, een oceaanvaarder,
dat de rivier komt opgestoomd, behoeven we niet meer opzij te gaan. Bekende, nog in bedrijf zijnde plantages verschijnen links en rechts, en de brede schuimbaan die ons kielzog achterlaat, bewijst dat we al in de vloed van zeewater
terechtgekomen zijn. Bob en ik kunnen alvast onze bagage
beginnen uit te zoeken, — al het mijn en dijn dat door elkaar
geraakt is op deze broederlijke tocht. Nog een paar uurtjes en
ze is ten einde.
De Commewijne heeft nu ook al een poos lang een respectabele breedte. Terwijl we hem uit varen, gaat de zon onder
boven de horizon van de zee, recht vóór ons uit, en nog voordat ze geheel daarin weggezonken is, gaan we de bocht om en
varen de Suriname-rivier op, waar we `thuis' zijn.
En nu ik toch zoveel over rivieren genoteerd heb, laat ik
ook deze huiselijke stroom prijzen. Ze is weliswaar in alle
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opzichten de mindere van de Marowijne, maar zij en geen
andere is de centrale rivier, de hoofdrivier die haar naam aan
het gehele land gegeven heeft. Een trouwhartige stroom aan
de benedenloop, vergeleken met de reus in het oosten en de
eveneens machtige grensrivier in het westen, de Corantijn.
Aan zijn bovenloop heeft hij echter ook vallen en stroomversnellingen die niet mis zijn, en ik hoop op de dag dat ik er
misschien met Bob en onze `Oppoliba' nog eens heen zal
trekken. Dat zal intussen wel even duren, want o die hoofdstad, die al meer en meer naderbij komt! Bob heeft aan boord
de kranten zitten lezen die zijn vrouw voor hem meebracht,
en ze daarna een voor een in de rivier gegooid, als om ze
schoon te wassen van alle vuiligheid die ze bevatten. Hij is nu
al `bij'. Maar ik heb geweigerd ze in te kijken; morgen is het
vroeg genoeg, veel te vroeg... De Ganda-foetoe en Maboega
zitten me nog te vers in het geheugen om mijn weerzin tegen het steedse gedoe vandaag al te kunnen overwinnen.
Nog zitten we op het water, en boven de bosrand van de
linkeroever van de Suriname-rivier speelt de kleurensymfonie van de zonsondergang een finale in pastelgrijs en roze op
waterig-blauw fond,—presto agitato met slotakkoord in
karmijn... Huizen waar bekenden wonen, verschijnen het
ene na het andere. Langs de wegen branden al elektrische
lichtjes, nog voordat de eerste ster aan de hemel verschenen
is. Ze zijn er evenwel al met honderden, voordat wij de aardse
lichtjes van Paramaribo zelfhier en daar zien opduiken.
De welbekende plaatsen zijn al niet goed meer herkenbaar
in het donker; we kunnen ze alleen maar vermoeden. Tot we
om het oude fort Zeelandia heen, direct vóór de landingssteiger liggen, die we pas kunnen bereiken nadat de `Oppoliba'
van onze zij is losgemaakt. ik werp hem nog een laatste
tedere blik ten afscheid toe, en weet dat hij aai dig verveloos,
geschuurd en gekneusd is op deze tocht, maar trouw gediend
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heeft en na zijn reparatie nooit meer lek stiet. Brave boot...
Er volgen handdrukken, warm van de nieuwe vriend-.
schap die onderweg ontstond in al die gespannen uren van
moeilijkheden of gevaar. Gevoelens waar je verder niet over
spreekt. Dag Edy, dag Kajo, we zien elkaar ongetwijfeld
weer, op de rivier of ergens aan een verre oever. Adjosi,
Kewali, blijf wel! En ten slotte: Dag Bob. Je was een goede
granman, jij zonnevogel, en als het ooit in mijn vermogen
ligt een hooggeleerde betweter ertoe te bewegen, bezorg ik
je nog een eredoctoraat in de theoretische en vooral praktische cascadologie, een splinternieuw vak, waarvan jij de
beste blanke beoefenaar bent die ik ooit leerde kennen!
Zondag, 22 mei 1955 -Een week geleden, toen we nog hoog,
maar allerminst droog in de Gran-soela zaten, druk doende
om ons daarvan te bevrijden, was het de zoveelste verjaardag
van mijn al meer dan tien jaar geleden overleden moeder, die
ik sinds 1927 niet meer terugzag. Dat ik daar nu pas aan denk,
een datum die mij zo vast als mijn eigen verjaardag in het
geheugen gegrift zit. En het is wel merkwaardig dat ik mij
haar niet anders meer kan voorstellen, dan zoals ik haar zag,
terwijl ik nog een kleuter was: ik zelf staande op de achteruitstekende onderribben van haar schommelstoel-een `hobbelstoel' noemde je dat, naar analogie van een hobbelpaardmet mijn armpjes over haar schouders geslagen en mij uitrekkend om haar gezicht te zien, terwijl zij het hoofd een
beetje naar mij toe gekeerd hield om met mij te praten.
Wat gebeurt er toch voor eigenaardigs met onze herinneringen ? Vandaag moet ik mij nog altijd uitrekken om iets van
haar gelaatstrekken te zien, en sinds zij niet langer haar hoofd
naar mij toe gewend houdt, lukt het mij niet meer. Er is
ternauwernood nog iets als het nabeeld van een slechte foto
over in mijn voorstellingsvermogen, terwijl ik haar toch zo
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goed gekend heb, van mijn geboorte af aan. Haar stem is me
duidelijker bijgebleven; ik moet haar gehoord hebben nog
voordat ik haar kon zien. En als ik goed luister, kan ik haar
nog—het is misschien mijn vroegste herinnering—mij het
versje horen zeggen dat ze mij langzamerhand uit het hoofd
leerde nazeggen:
`Ik ben een kind van God bemind
en tot geluk geschapen...'
De rest weet ik vandaag niet meer. Het moet van de een of

andere Beetserik geweest zijn, van de brave Van Alphen misschien, of van de nog bravere De Genestet die een van haar
lievelingsdichters was. Mijn moeder kende ze allemaal,
evenals een menigte Franse en Engelse dichters uit haar tijd.
Ze was onderwijzeres voordat ze—niet al te vroeg—met mijn
vader trouwde.
Een functie hebben ze wel, al zulke vervagende herinneringen, in ons leven. Die eerste twee regels die `Mama' mij
leerde hebben feitelijk het mijne bepaald, al weet ik vandaag
niet goed meer watje onder `God' moet verstaan, alleen dat
het in ieder geval niet de goedmoedige Overgrootvader is
die mijn moeder zich voorstelde, noch `datgene' wat ze mij
trachtte bij te brengen. Maar ik heb wel altijd het gevoel
behouden een kind te zijn in de hoede van een grote, soms
wrede, soms brandend-hete, soms ook koesterend-warme,
abstracte liefde. Voor altijd een kind, met recht op liefde, .
behoefte aan liefde en behoefte aan het geven van liefde. Met
recht op geluk en de genetische opdracht om zo goed mogelijk anderen gelukkig te maken.
Het is een wijze les van Mama geweest, die eerste die mij
zo goed is bijgebleven. Ik ben er wel bij gevaren, nu ik nog
altijd een groot kind ben (zegt Lili) en zelfs een oud kind,
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bijna een `grijs kind', zoals Theo Thijssens boek heet. En
voor de rest: 'Encore un instant, monsieur le bourreau!'
In deze algemene gesteltenis heb ik dan toch weer onze
bijna zes weken lange expeditie—ze was voor ten hoogste een
maand gepland—kunnen doorstaan. Zal het mijn laatste geweest zijn? Ik hoop vurig van niet. Maar ik ben al de vijftig
gepasseerd, helaas...
En nu zit ik, nog niet helemaal uitgerust, weer hier in mijn
vertrouwde werkkamer, ver van het bos, van de vallen, van
mijn naamloze en benaambare vrienden daarginds, in de
`beschaving' tussen mijn honderden gelezen en een paar
dozijn ongelezen boeken. Met uitgestrekte benen, waarvan
de zwelling nog altijd niet geheel geslonken is. Maar de dokter, mijnjongere broer, is zojuist langs gekomen; die zal het
verder wel opknappen, neemt familieziekten nooit zwaar op.
Ik heb hem zo weinig mogelijk verteld, en hij op zijn beurt
mompelde alleen maar iets van lymfagitis' en `loop niet te
veel rond'. Wat te verstaan valt als een broederlijk: `Loop
rond, man!'
Niettemin hebben mijn `echte korte vlugge Indianenbenen' zoals mijn vrouw ze noemt, mij onderweg nogal
aardig gehandicapt en laten merken dat de lustige zwerver
van vroeger inmiddels werkelijk een stukje ouder is geworden. Ik heb lang niet hetzelfde kunnen presteren als Bob, die
een halve generatie jonger is. Maar toch, we hebben ons er
doorheen geslagen, zo goed en zo kwaad als mogelijk was, en
eigenlijk heel wat afgelegd in een minimale tijd, zonder al te
grote hindernis, en zonder andere dan `welberekende
risico s .
Was ik als zo vaak en als zovelen weer eens het slachtoffer
van een ietwat infantiele romantiek ? Zou het zijn dat ik alles
beter en nobeler wil zien dan het is, maar mijzelf onprakti[2III
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scher en gebrekkiger dan ik ben ? Ik heb mijzelf meer te vertrouwen, naarmate ik minder fiducie krijg in wat men `ons
levenslot' pleegt te noemen. Alleen, ik ben niet meer dezelfde
die ik nog geen twee maanden geleden was. En de aard van
onze veranderingen, hoe of waardoor ook, maakt deze onherroepelijk en ontneemt ons enkel al daarom elke reden tot
enigerlei bezorgdheid. Ondanks de mij door mijzelf toegeschreeuwde platitude: `Leven is ouder worden.'
Ik ben geen blinde adept van Jean-Jacques Rousseau, die
all een maar kritiekloze bewondering koesterde voor de ongebreidelde natuur, ben mij er integendeel goed van bewust,
dat wij alleen met behulp van de moderne westerse techniek
zo veilig en snel konden reizen, en in luttele dagen datgene
konden afdoen, wat anders evenveel weken vergt.
De techniek is dieper in het bosland doorgedrongen dan
men gewoonlijk beseft. De Oayana gebruikt onze jachtgeweren evengoed als zijn pijl en boog, zijn eerste aluminiumpannetje en stalen kapmes náást het in open vuur gebrande
aardewerk en moeizaam geslepen stenen gereedschap. Het
laatste zal zelfs hoe langer hoe meer in onbruik geraken, want
wij stedelingen beginnen de oerwoudbewoners steeds dichter te naderen, — alles bijeengenomen, meer tot hun schade
dan tot hun voordeel. Dit schijnt nu eenmaal de onvermijdelijke gang der historie te zijn.
Ik zag Djoeka's ingewikkelde fotoapparaten kundig gebruiken, polshorloges dragen en de tijd goed aflezen, in het
bezit van draagbare batterij-radio's en naaimachines die ze
met kennelijk genot hanteerden en die hun aanzien verschaffen onder de stamgenoten en vooral bij de vrouwen.
Kewali heeft van zijn spaarcenten zelf ook een zware buitenboordmotor voor zijn privé-boot gekocht, en verhuurt deze
met zichzelf voor vrachtdiensten over de vallen. Hij is niet
voor niets bij Bob in de leer geweest en van tijd tot tijd nog in
[2I2]
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dienst. Hij komt beslist vooruit, zoals dat heet. En toch...
Mijn protesten gaan niet tegen de techniek, beslist niet,
maar hoogstens tegen de mensen die haar ten opzichte van
elkaar misbruiken of veelal nog ondoelmatig gebruiken.
Gaat de wereld werkelijk vooruit, zoals dat heet ? Doen we
werkelijk juist, zoals we, met de bekende justificaties, doen?
De grenzen en doeleinden zijn nog niet goed uitgezet, ook
deze kaart is nog niet voldoende getekend, men weet nog
niet precies waarheen en langs welke wegen we hebben te
gaan, noch waarvoor de ontmoetingen uiteindelijk moeten
dienen.
Dat is het. We moeten nog ontdekken wat er bestaat aan
het eind van de kaart.
Nu alles achter de rug is, zie ik pas de zin van deze reis, die
zo vaag begon: een grens te overschrijden, mijzelf te confronteren met het ongewisse van een nog niet getraceerde,
onbeschreven wereld.
De mensen die ik daarin aantrof, maakten tegen de achtergrond van hun landschap en milieu de diepste indruk. Veel
meer nog dan de levende en levenloze dingen,— zo deze
laatste althans bestaan. Want ook de bergen en rivieren, en
niet alleen de planten en dieren, leven een eigen leven, de een
bewogen, de ander onbewogen. Het waren echter toch de
mensen die mij het meest troffen. Hun grote gastvrijheid
en eenvoudige aanvaarding van het vreemde meestal, en hun
wijze onverschilligheid en zelfs afweer soms. Nobele deugden die straks onherroepelijk verloren zullen gaan, zonder
dat er nieuwe voor in de plaats komen.
Bij hen kon ik ook de getraceerde grenzen van mijzelf
overschrijden en verder doordringen dan de reeds in zelfbespiegeling psychologisch verkende gebieden. Jarenlang
denkt men van zichzelf en anderen iets af te weten, en opeens
blijkt, hoeveel witte plekken of onzekere lijnen er nog zijn
[2131
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op de kaart, hoeveel merkwaardigheden er nog onbenaamd
of onvermeld gebleven zijn.
Ik mis hier in mijn woning iets, dat ik voorheen nooit
miste; iets onbestemds... Het moeten de geluiden, de geuren
en kleuren van het bovenland zijn, die ik eergisteren nog bij
mij had, toen bij de verwelkoming thuis mijn pleegdochter
zei: `Wat ruik je eigenaardig...' en ik moest antwoorden: `Ik
ruik naar het oerbos.'
Wanneer ik als jongen er vandaan kwam, zei mijn moeder
ook altijd: `Ga je gauw wassen, je ruikt naar bos.'
Ja, ik mis nu die zware, muskusachtige humus-, boom- en
bloesemgeuren. De geur van neerstortend water, van moerassen en rottende takken; van bloeiende purperhart-bomen
en van bosdoksen en roestbruine apen. En ik mis een heel
palet van kleuren, — een donkergroen van bijzondere kwaliteit en een blinkende parelgrijs dat alleen door grote watervlakken bij avond vertoond wordt. Nergens zijn ze hier terug
te vinden. Ik mis de nachtelijke geluiden, vogels en apen die
zich roeren in de donkerte en in de vroegte van een nog
ongeboren dag; het zingen van de soela's, de morreling van
water tegen de voorplecht van de boot. Ik mis de smaak van
die ene sinaasappel die ik kreeg en met niemand gedeeld heb,
en de aanraking met Kewali's opperhuid, met de lichte zekere
handen van de oude Kalinga op mijn benen, mijn dijen...
Voor een korte poos heb ik met alle vijfzintuigen geleefd,
de ruwheid van onze houten boot en de gladheid van Djoekaschouders gevoeld, ruw gesteente onder mijn voetzolen en
zwiepende twijgen langs mijn naakte bovenlijf. Zelfs de
steken en beten van allerlei insekten... Zoete en wrange bosvruchten geproefd, de geurige mopé, het rulle cassavebrood
en de reusachtige bananen van de kostgronden van Aukaners
en Oayana's.
Bovenal heb ik de stilte gehoord, de zangerige stilte van
[214]
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het binnenland, waartegen dit luidruchtige Paramaribo zich
met radio's en ruzies heeft verschanst. De muziek van cascades en stroomversnellingen, verscholen vogels en brulapen
bij de aantocht van een regenbui. Het is een symfonie voor
oog en oor en neus en mond en mijn gehele lijf en ziel geweest. Aan het eind van alles wat tot dusver welbekend was.
Ik ben tevreden. Laat me zo maar ouder worden en de onvermijdelijke langzame aftakeling ondergaan, terwijl ik tot
het einde van mijn kaart zal blijven reizen, en dan nog een
eind er overheen, — totdat het onbekende 66k bekend wordt,
en weer een nieuwe onbekendheid mij blijft lokken, aan de
andere zijde van de grens die — tijdelijk immers — mij getrokken wordt.
De Djai-kreek roept van ver... Of is het voortaan de Styx ?
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Het eind van de kaart van Albert Heiman is cen rcisjournaal van een
kwartceuw geleden, plat hij tijdens een bijna zcs wckcn lange, avontuurlijke toclit door de binnenlanden van Suriname bijhicld. Heiman zelf was als volslagen ondeskundige deelneiner cell stifle getuige op dere expeditie voorbij het eind van de kaart, die uitliep op een
ongewilde cxploratie van het Ultima Thule van de cigen persoonlijkheid.
Albert Heiman heeft ccn uitgebreid ccuvre aan romans, verhalcn,
essays en toneelstukken op zijn naani staan. Bcgonnen als onderzer, componist, organist cn muziekcriticus bewoog hij rich in de
jaren dcrtig steeds nicer in de richting van polcmische en sociaal en
politick uiterst strijdbarc journalistick. In Spanje voclit hij aan repu1 1 • 1
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