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31 Kajakken door de Amazone

Bewapend met honderd jaar
oude landkaarten ontdekt
expeditieleider Michel Boeijen
’s werelds meest onbegaanbare
jungles vanuit zijn kajak.
Een speciaal plekje in zijn hart
ruimt hij in voor het ongerepte
binnenland van Suriname,
waar de wereld voorbijtrekt
in haar puurste vorm.
Ga jij mee op verkenning?

31 Kajakken door de Amazone

W

ie denkt aan ’s werelds laatste
onontdekte plekken, denkt wellicht niet meteen aan de voormalige Nederlandse kolonie Suriname.
Toch behoort dit Zuid-Amerikaanse land
tot de meest ongerepte junglebestemmingen ter wereld. Nergens anders is het
percentage regenwoud ten opzicht van het
totale landoppervlak zo hoog: 90-95%.
Het zuiden is, met uitzondering van een
aantal kleine indianenstammen, volledig
onbewoond. Maar vergis je niet; het barst
er van het leven. In het oerwoud ben je
getuige van een kakofonie van geluiden,
van het krijsen van ara’s tot het piepen van
tapirs en het doffe brullen van jaguars. Om
nog maar te zwijgen van het rijke onderwaterleven. Als je een stukje eten in een
van de vele rivieren laat vallen, wordt het
binnen een mum van tijd opgeslokt.
De beste manier om de ondoordringbare jungle in het zuiden te penetreren is
per kajak. Je bent zo uiterst mobiel maar
vooral: geluidloos. ‘De rivieren kronkelen.
Dat houdt in dat je geluidloos de hoek
om komt en veel dieren verrast. Af en
toe zie ik herten overzwemmen of apen
langs zwieren,’ memoreert de Nederlandse
jungle-expeditieleider Michel Boeijen.
Michel is van kinds af aan geobsedeerd
door het Surinaamse oerwoud. Op basis
van honderd jaar oude dagboeken en
landkaarten traceert en volgt hij de tochten van Nederlandse ontdekkingsreizigers,
zoals Johan Eilerts de Haan. Dat doet hij
samen met kleine groepjes expeditieleden. ‘Als je in het binnenland een kreek
invaart, is de kans groot dat je de eerste
bent die dat doet. Het is een constant avontuur. De wetenschap dat jij de allereerste
bent die voet zet op vreemd terrein geeft
een enorme kick.’
Er is Michel veel aan gelegen om onjuistheden over de jungle de wereld uit te
helpen. ‘Er hangt zo’n Rambo-waas
omheen. Dat je met een veter om je

hoofd en een mes tussen je tanden door
het oerwoud loopt. Anders kom je er niet
doorheen…’ Onzin, beweert hij. Iedereen
met een gezonde conditie kan de Surinaamse jungle vanuit een kajak ontdekken. Ook de gedachte dat het er krioelt
van de slangen is overtrokken. ‘Ik doe het
al dertig jaar. De slangen die ik heb gezien
zijn op één hand te tellen.’ Dat doet echter niet af aan het feit dat gevaar in een
klein hoekje schuilt, ervaarde ook Michel
aan den lijve. Op het onverwacht hoge
water van de Kabalebo-rivier, vlak bij de
Avanavero-waterval, werd hij in zijn kajak
meegesleurd door de stroming. Nog net
wist hij zichzelf tot stilstand te brengen
om vervolgens in een alles-of-niets poging
de kant weer te bereiken. De groep was
achtergebleven. Want veiligheid gaat
boven alles tijdens Michels expedities,
www.surinamekayakadventures.com.
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