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HOOFDSTUK 1 : DE VOORBEREIDING _ 
 
           Op het moment dat dit verslag uiteindeli jk op papier wordt 
     gezet zijn de werkelijke gebeurtenissen al wee r ruim anderhalf 
     jaar geschiedenis. Natuurlijk zijn er de uitge breide 
     aantekeningen die van dag tot dag werden gemaa kt en de foto's en 
     videofilms die allen op hun eigen manier de re is kunnen 
     weergeven. Het grootste deel van de inhoud van  dit verslag zal 
     echter uit mijn geheugen moeten voortkomen._ 
           Ik vrees dat de lange tussenliggende tij d hier en daar aan 
     dit geheugen heeft geknabbeld en dat de volgen de reis naar Guyana 
     die nu reeds voor eind maart gepland staat voo r veel verwarring 
     in dit geheugen kan zorgen. Daarom neem ik nu mijn computer bij 
     de hand en zal proberen samen met hem mijn her sens te bevrijden 
     van de last om alles wat voorafging aan- en al les wat er gebeurde 
     tijdens de reis te moeten onthouden._ 
     __ 
           Als fanatiek liefhebber van killie-visse n zijn er jaren van 
     intensieve studie voorafgegaan aan het besluit  om eens een 
     vangexpeditie met bijbehorend veldonderzoek op  touw te zetten.   



     Het is de droom van iedere amateur-wetenschapp er een kleine 
     bijdrage te kunnen leveren op het gebied van d e kennis van onze 
     eigen fauna en flora. Dit kan alleen maar op e en zeer 
     gespecialiseerd onderwerp omdat het niet doenl ijk is voldoende 
     kennis te vergaren van meerdere diergroepen of  geslachten 
     tegelijk._ 
           Het door mij gekozen onderwerp van studi e was een grote 
     groep vissen die bekend staat onder de familie naam Rivulus en hun 
     verspreidingsgebied hebben over het grootste d eel van Zuid- 
     Amerika inclusief het Caribische gebied._ 
           Door de enorme verspreiding van deze vis sen en een gebrek 
     aan overzicht van het voorkomen van de diverse  vertegenwoordigers 
     van deze familie is tot op de dag van vandaag niemand in staat 
     geweest wetenschappelijk enige duidelijkheid i n de samenhang te 
     brengen. Wel zijn er vele beschrijvingen van s oorten en 
     indelingen waarin de diverse soorten kunnen wo rden ondergebracht._ 
           Veel echter is nog onduidelijk temeer da ar er enorme 
     gebieden nog niet of nauwelijks zijn onderzoch t. De oorzaak is 
     duidelijk. De groene hel ofwel het oerwoud gee ft zijn geheimen 

     maar mondjesmaat prijs. Het kost veel energie,  doorzetting              
vermogen, geld en een goede portie geluk om het gro te bos zijn 

     geheimen te ontfutselen._ 
           In 1909 probeerde de Amerikaan Eigenmann  zijn geluk en wist 
     met zijn expeditie naar o.a. Guyana een groot aantal vissen op 
     naam te brengen. Zijn wetenschappelijke beschr ijvingen waren zeer 
     duidelijk maar erg beknopt en geven maar een s ummiere opsomming 
     van de door zijn expeditie ontdekte vissen en hun kenmerken._ 
           Na de indrukwekkende vangsten in een bet rekkelijk klein 
     gedeelte van dit immense land werd het echter stil en werd verder 
     geen ichtyologisch onderzoek meer gedaan. Naas t vele vissoorten 
     zoals pantsermeervallen, zalmpjes en tetra's b eschreef Eigenmann_ 
           zes vertegenwoordigers van het geslacht Rivulus. Deze 
     waren: R.breviceps R.frenatus R.holmiae R.lanc eolatus R.stagnatus 
     en R.waimacui. Geen van deze soorten werden le vend meegenomen en 
     alleen als gepreserveerd materiaal in musea op geslagen._ 
 
 
           Toen ik in mei 1988 het besluit nam om i n het 
     daaropvolgende jaar een poging te wagen de res t van dit land op 
     het voorkomen van nog meer Rivulus- soorten te  onderzoeken had ik 
     nog niet de flauwste notie van wat me te wacht en zou staan. Omdat 
     het mijn eerste vangexpeditie zou worden ging ik te rade bij 
     mensen die het Zuid-Amerikaanse contingent al eens eerder bezocht 
     hadden en zo nam ik contact op met mijn goede vriend Hendrik 
     Heinemann (lijkt wel wat op Eigenmann nietwaar ?) die eerder in 
     Brazilië op reis was geweest. Ik hoopte erop d at hij mij zou 
     willen begeleiden. Hij bleek dolenthousiast en  vond het een 
     machtig idee. We spraken af ieder voor zich te  informeren naar 
     alles wat we maar over Guyana te weten konden komen. Het klinkt 
     onwaarschijnlijk maar het is toch waar, er was  praktisch niemand 
     die iets kon vertellen over dit land. Zelfs de  reisgidsen, boeken 
     over reizen in Zuid-Amerika etc. bleken niet m eer gegevens te 
     bevatten dan een korte geschiedenis van het la nd, de opbouw van 
     de bevolkingspopulatie, religie en een overzic ht van de 
     economische en politieke situatie._ 
           Informatie over wegen, hotels, toerisme,  bezienswaardig- 



     heden weersgesteldheid en seizoensinvloeden wa s niet te krijgen.   
     Rond februari 1989 was ik nog niet veel wijzer  als zes maanden 
     daarvoor terwijl toch vele instanties om infor matie was gevraagd.   
     Eind maart kreeg ik van een van mijn klanten h et telefoonnummer 
     van een naar Nederland ge‰migreerde Guyanees d ie in Eindhoven 

woonde. Rond die tijd ook hoorde ik van Wim Suyker,  een hobby- 
vriend 

     uit Rotterdam dat deze ook plannen maakte om m et het- 
     zelfde doel Guyana te bezoeken. Het lag voor d e hand de expeditie 

gezamenlijk te ondernemen en we maakten plannen in die richting.   
     Nog diezelfde dag belde ik Hendrik Heinemann o m hem van de stand 
     der dingen op de hoogte te brengen. Helaas had  deze inmiddels 
     besloten met een ander reisgezelschap naar Afr ika te reizen zodat 
     alleen Wim en ondergetekende overbleven. Wim z ou samen met zijn 
     vrouw Ivonne reizen en Marjan zou mij begeleid en._ 
           Ook Wim had natuurlijk alle pogingen in het werk gesteld 
     inzicht te krijgen in de situatie van het land . Het resultaat was 
     echter ook niet veel waard. Dus belde ik naar de mij totaal 
     onbekende man in Eindhoven. Deze bleek Melvill e van Lange te 
     heten. Hij was getrouwd met Monica, een Surina ams meisje en met 
     haar naar Nederland gekomen om hier te werken.  Dat was inmiddels 
     al weer tien jaar geleden en Melville had zich zelf het Nederlands 
     goed weten bij te brengen. We maakten een afsp raak om eens wat 
     over zijn geboorteland te praten. Ik hoopte op  deze manier aan de 
     benodigde informatie te kunnen komen. Nou dat bleek een 
     voltreffer. Melville was verrukt van het idee eindelijk eens 
     iemand te treffen die belangstelling voor zijn  vaderland had._ 
           Ik ontmoette hem diezelfde week nog in E indhoven. Tijdens 
     dat bezoek rees bij mij de gedachte deze man a ls reisgids mee te 
     vragen en dat deed ik dan ook meteen. Ik bood hem aan op mijn 
     kosten de reis mee te maken. Ik was laaiend en thousiast over mijn 
     nieuwe contact omdat hij bleek te zijn opgegro eid diep in het 

binnenland van Guyana en dus 
eigenlijk een rasechte gids kon 
zijn 
voor het gebied wat wij wilden 
bereizen. We spraken af dat hij 
zijn familie in Guyana zou gaan 
bellen en alvast het nodige werk 
vooruit zou doen. We stelden 
vast dat de gunstigste tijd om 
vissen te kunnen vangen na de 
grote regentijd en dus ongeveer 
juli was. Melville kon de 
laatste 3 weken van Juli 
vakantie 
opnemen en dus prikten we die 
tijd voor de expeditie. 
      Thuisgekomen zette ik alle 
informatie eens op een rijtje en 
kwam tot de conclusie dat dit 
wel een erg dure grap zou kunnen 
worden maar dat succes verzekerd 
zou zijn. Ik belde Wim en liet 



hem weten wat mijn bedoeling was. Nu bleek de door mij gekozen 
tijd voor Wim en Ivonne niet haalbaar. Door oppaspr oblemen konden 

     zij niet eerder als de laatste week van juli e n dat bracht mij 
     voor een haast onoplosbaar probleem. Melville kon zijn vakantie 
     niet verschuiven en na weken van overleg werd besloten dat ieder 
     voor zich zou reizen en we elkaar in Guyana zo uden treffen in de 
     laatste week van juli. Monica, de vrouw van Me lville vertelde 
     over de grote problemen en ongemakken die een westerse vrouw op 
     zulke junglereizen zou moeten trotseren en med e hierdoor leek 
     het Marjan onverstandig mee te reizen. De ande re reden was dat 
     Ivonne en Wim zich pas in de derde week bij on s zouden voegen._ 
     Dus boekte ik een vlucht voor Melville en mijz elf. De vlucht 
     zou op 6 juli uit Amsterdam vertrekken naar Lo nden, vandaar naar 
     Trinidad en dan direct door naar Georgtown, de  hoofdstad van 
     Guyana._ 
           Maar dat was nog ver weg en er waren nog  drie maanden tijd 
     voor het voorbereiden van de reis. Ik begon, h et klinkt misschien 
     wel gek, met het bouwen van een nieuwe kweekst elling met een 
     centraal biologisch filtersysteem. Ik maakte p laats voor 130 
     bakjes maar bouwde echter niet meer dan 40 bak jes. Indien nodig 
     zou ik later altijd snel de andere bakjes bij kunnen maken._ 
           Verder ging ik op zoek naar een geschikt  handnet met een 
     telescopische steel. Hierin bleek de handel ni et te voorzien 
     zodat ik genoodzaakt was er zelf een te maken.  Ook 'n treknet van 
     een paar meter moest worden gemaakt (dit blijk t in Nederland een 
     verboden vistuig te zijn). Verder schafte ik b ij de plaatselijke 
     Chinees 100 plastic etensbakjes met deksel aan . Deze pasten 
     in elkaar en zouden de gevangen vissen korte t ijd als huisvesting 
     moeten dienen. Natuurlijk was het ook belangri jk te zorgen voor 
     zaken zoals plastic zakken, potjes om de soort en in te 
     preserveren, watertest- apparatuur, notitieblo k, potlood. Verder 
     had ik al contact opgenomen met Han Nijssen, c onservator van het 
     Amsterdams Taxonomisch Instituut afd.Ichtyolog ie, welke mij 
     uitvoerig met allerlei adviezen te hulp kwam. Hij zorgde voor de 
     benodigde spullen om het wetenschappelijk mate riaal te 
     conserveren en te omschrijven. Ik beloofde hem  direct na 
     terugkomst uit Guyana te bezoeken en het meege brachte materiaal 
     ter verdere conservering af te staan. Deze bel ofte ben ik nooit 
     nagekomen. Over het hoe en waarom later._ 
           Ook moest er een bezoek aan de in Brusse l aanwezige 
     Ambassade van Guyana worden gebracht om voor d e visa te zorgen._ 
           Melville en ik gingen er samen heen en w e werden te woord 
     gestaan door een jonge vrouw die de familie va n Lange aardig 
     kende.(Haar moeder woonde in het dorpje waar M elville geboren 
     was.)Dit kwam aan het licht toen Melville zijn  Guyanese paspoort 
     liet zien. Naast zijn Guyanese paspoort had Me lville ook nog zijn 
     Nederlandse pas en beide hadden zij geldigheid . Later zou dat 
     voor nogal wat problemen en verwarring zorgen zodat we in Londen 
     op een haar na onze vluchtaansluiting misten._  
           Natuurlijk moesten ook de nodige injecti es tegen de Gele 
     koorts en Hepatitis B worden gehaald. Vivotif- capsules tegen 
     buiktyfus en twee soorten pillen tegen malaria . Daar de vormen 
     van malaria in Guyana resistentie kunnen hebbe n opgebouwd 
     tegen deze medicijnen werd tevens aanbevolen F ansidar mee te 
     nemen bij wijze van noodmaatregel wanneer we t och 'n malaria- 
     aanval zouden krijgen. Ook kocht ik geneesmidd elen tegen diarree 



     en een middel om drinkwater te desinfecteren, verbanddoos etc.._ 
           Het lag in de bedoeling langere tijd in het oerwoud te 
     blijven en zo moest er een lichtgewicht tweepe rsoons iglotent 
     worden aangeschaft. Ook een goed kompas en een  draagbare halogeen 
     zaklamp. Bij elke aankoop werd het praktische nut vergeleken met 
     de te verwachten overlast i.v.m. het gewicht e n de ingenomen 
     bagageruimte. Alles moest in en op de lichtgew icht rugdraagtas 
     die dus waarschijnlijk niet "lichtgewicht" zou  blijven._ 
           Hoe dan ook, naarmate de tijd vorderde k reeg ik steeds meer 
     het gevoel alles gedaan te hebben wat in mijn vermogen lag om op 
     onverwachte gebeurtenissen of situaties voorbe reid te zijn._ 
           Ook de hele foto-uitrusting werd nagekek en en de batterijen 
     vernieuwd, films met een extra hoge lichtgevoe ligheid voor het 
     fotograferen in de jungle (400 asa ) en een ex tra lading 
     Silicacell om het vocht te weren werd ingeslag en. Bijzonder 
     gelukkig was ik met de toezegging van de Nijme egse heer Schuurman 
     zijn hele video-uitrusting aan mij uit te lene n._ 
           Hendrik Heinemann, mijn Duitse vriend, s tuurde mij nog een 
     hele "checklist" zodat weinig zaken konden wor den vergeten._ 
           Natuurlijk zou ik vanuit Guyana diverse kaartjes willen 
     versturen en om tegen die tijd niet teveel sch rijfwerk te hebben 
     maakte ik een hele strook stickers met namen e n adressen op de 
     computer vast vooruit._ 
           Op 5 juli, de dag voor vertrek werd Melv ille door zijn 
     vrouw Monica en hun zoontje Garvan in Lent geb racht. Ook de 
     moeder van Monica was erbij om Melville en mij  een goede reis toe 
     te wensen. Melville zou die nacht bij ons over nachten en Emiel, 
     mijn trouwe medewerker zou om kwart voor vijf de volgende morgen 
     bij ons zijn om ons in mijn auto naar Schiphol  te rijden. Alles 
     verliep volgens plan en we gingen die morgen o m 5 u 30 van huis._ 
           Ik voelde mij niet goed bij de gedachte zonder Marjan aan 
     deze reis te beginnen omdat ik mijzelf altijd gezworen had dat ik 
     zo'n vangexpeditie nooit zonder haar zou onder nemen. Nu echter 
     had ik eerst afscheid van haar moeten nemen vo ordat we gingen en 
     dat stemde mij een lange tijd nogal somber. Ei genlijk was de 
     verwachting van een ongebruikelijk zware bepro eving en van erg 
     ongunstige klimaatomstandigheden geen reden ge noeg om alleen te 
     gaan maar aan de andere kant had ik ook een ge rust gevoel dat dit 
     alles haar bespaard zou blijven. Ik was gedrev en door de wil om 
     het onmogelijke mogelijk te maken en dus niet alleen de 
     makkelijkste weg te nemen om mijn doel te verw ezenlijken. Dat zou 
     betekenen dat er van niet veel rust sprake zou  zijn en dat er 
     niet zou worden gekeken naar wat ongemak._ 



 
HOOFDSTUK 2 : 

 
DE VLIEGREIS  

 
 
 
           De rit naar Schiphol was snel en duurde ongeveer een uur 
     zodat we ongeveer om 7 u 35 afscheid namen van  Emiel die met de 
     auto huiswaarts keerde. Het meisje aan de inch eckbalie van 
     British Airways had haar dag niet maar trachtt e dat niet te laten 
     merken. Haar collega bracht haar helemaal van de wijs met wat 
     computerproblemen. We lieten de bagage wegen e n tellen en kwamen 
     met onze 6 stuks bagage op nog geen 30 kilo. H et totaal 
     toegelaten gewicht voor ons beide was 40 kilo dus hoefden we geen 
     overgewicht te betalen. De koffers werden afge voerd en de 
     handbagage zoals de rugzak van Melville en mij n handkoffer de 
     videocamera en fotoapparatuur gingen met ons i n het toestel. Bij 
     een klein stalletje in de vertrekhal nam ik ee n broodje kaas met 
     een warme chocomel. Dat was het eerste die dag  wat ik binnen 
     kreeg. In tegenstelling met de eerdere vluchtp lanning van een 
     rechtstreekse vlucht naar Georgtown werd door de BWIA nu 
     overnacht op Trinidad zodat wij ook voor een h otel daar hadden 
     moeten zorgen. Melville had daarom afgesproken  op Schiphol met 
     iemand die voor ons het adres van een goed hot el bij zich had.   
     Het was een meisje wier vader kort geleden uit  Trinidad naar 
     Nederland was gekomen en een brief ter aanbeve ling voor een 
     bepaald hotel bij zich had. Terwijl we op onze  vertrekmelding 
     wachtten handelden wij de douane faciliteiten af en konden we 
     door naar de gate's. Voordat we het vliegtuig binnen konden 
     werden we nog door de douane gevisiteerd en mo est ik de kleine 
     handkoffer openen om de transformator te tonen  die het alarm had 
     doen afgaan. In Guyana is het grootste deel va n het 
     elektriciteitsnet op 110 volt gesteld. Daarom die transformator._ 
           Anders kon ik de batterijen van de video camera niet 
     herladen. Het ding woog echter zwaar en zag er  uit als een 
     verdacht explosief voorwerp. Dit zou voor meer  oponthoud zorgen._ 
             Na deze laatste controle moesten we wa chten op het sein 
     dat we het vliegtuig in konden. Die tijd werd gebruikt om nog 
     snel even naar huis te bellen. Daar maakte ik de eerste 
     video-opnamen van de reis. Het was wel leuk la ter te zien hoe we 
     er op dat moment nog tegenaan keken. Toen wist  ik nog niet dat 
     verder telefonisch contact nauwelijks meer mog elijk zou blijken._ 
           In het vliegtuig naar Londen werd een so ber ontbijt 
     genuttigd en voor we het wisten waren we met c a.15 min.   
     vertraging in Engeland op Heatrow geland. Om n aar de vertrekhal 
     nr. 3 te komen moesten we met een bus mee. We misten de eerste 
     aansluiting omdat we bij de verkeerde halte st onden te wachten._ 
           Er leek genoeg tijd over maar door aller lei tegenslagen en 
     verwarring bij het inchecken voor de transatla ntische vlucht ging 
     er toch nog bijna van alles  mis. Melville had  n.l. met zijn oom 
     in Engeland afgesproken dat deze een koffer vo l met spullen mocht 
     meegeven voor familieleden in Guyana. Daar er aan van alles een 
     tekort is in dat land zat deze koffer vol tot aan grens van z'n 
     mogelijkheden. Loodzwaar en bol was deze door oomlief zelf 
     afgegeven. Melville gaf deze koffer af bij de incheckbalie en 



     het meisje daar ging er vanuit dat dit de enig e bagage was. Ze 
     had niet gezien dat er nog 'n aantal bagagestr oken aan de 
     binnenkant van mijn vliegticket waren gehecht.  Maar op het 
     laatste nippertje kwam zij erachter. Net op ti jd gelukkig want 
     anders had alle bagage in Londen achtergebleve n en waren we 
     alleen met de koffer van Oompie Walter weggevl ogen._  _ 
           Met deze koffer samen kwam het aantal ba gagestukken op 7 en 
     dat was voor de luchtvaartmij BWIA niet toeges taan. 2 stuks per 
     persoon, meer niet was het devies. Hiervan war en wij niet op de 
     hoogte en toen dat dan ook werd verteld kreeg ik het Spaans 
     benauwd. Echter de problemen werden nog groter  toen Melville 
     bedacht dat hij met z'n Guyanese paspoort meer  rechten kon 
     verwerven. Iemand met twee paspoorten echter k an verwarring 
     scheppen en dat bleef dan ook niet uit. Het vr ouwtje achter de 
     balie werd na verloop van tijd bijgestaan door  twee collega’s en 
     begreep er zowat niets meer van. Nadat echter alles achter de rug 
     was kon ik mij niet aan het gevoel onttrekken dat we zwaar door 
     haar gematst waren en dat ze om de zaak niet n og ingewikkelder te 
     maken ons maar met alle bagage liet gaan. (teg en de regels in van 
     de maatschappij). Na het controleren van mijn transformator 
     werden we tot het toestel toegelaten welke ons  uiteindelijk naar 
     de andere kant van de wereld zou brengen. Het zou een lange zit 
     worden maar onze plaats achter in het toestel vlak achter de 
     vleugel bij het raam was wel comfortabel._ 
           Naast ons waren we getuige van een gespr ek in een nogal 
     typisch engels dialect en het bleek dat een va n beide mannen ook 
     Georgtown als eindbestemming had. Melville her kende direct dit 
     dialect als z'n eigen moedertaal en stelde zic h voor aan een van 
     hen. Het onwaarschijnlijke bleek toch mogelijk  want ook nu weer 
     bleek de man Melville's familie te kennen. Ken nen was nog wel 
     zwak uitgedrukt want de man, Reggy genaamd, bl eek voor de oom van 
     Melville te werken en was handelsvertegenwoord iger voor de hout- 
     export uit Guyana naar Europa. Hij besprak de mogelijkheid van 
     een snellere verbinding vanuit Trinidad doorda t er een kans was 
     opgehaald te worden door een vliegtuigje van d e maatschappij 
     waarvoor hij werkte. Hierdoor zouden wij niet hoeven te 
     overnachten en een dag winnen. Helaas bleek di t later op niets 
     uit te lopen. Tijdens de vlucht werd gegeten e n ik moet zeggen 
     dat ik me hiervan wat meer had voorgesteld. On smakelijk chinees 
     eten met een klein toetje na. Maar de cola's m et Chivas-rum 
     gingen er in als koek totdat ik merkte dat col a zonder rum ook 
     heel lekker was. Melville kwam daar pas wat la ter achter en toen 
     was het reeds te laat. Onderweg hoorden wij da t er ook nog een 
     tussenlanding zou worden gemaakt op Barbados e n dat wij daar_ 
     ongeveer 45 minuten tijd hadden om buiten het toestel wat 
     buitenlucht op te snuiven. Reggy wist een mani er om door de 
     douane te komen zonder pascontrole ( en zonder  visum ) want hij 
     had veel relaties. Wijzelf bleven achter en ma akten foto's. Dit 
     werd ons echter onmiddellijk verboden door een  beambte van de 
     luchthaven. Even later op weg naar Trinidad gi ng het drinken van 
     cola's gewoon door. Toen we aankwamen boven he t eiland Trinidad 
     en we onze handbagage bij elkaar zochten gaf M elville met een wat 
     bleke kleur te kennen dat hij zich niet helema al in orde voelde._ 
            
 
 



 
 

Toen we echter geland waren en de warmte door de op en deur 
naar binnen viel werd mijn reisgenoot doodziek. Aan vankelijk had 
ik nogal schik van deze situatie omdat ik ogenschij nlijk beter 
tegen de warmte kon dan de in de tropen opgegroeide  Melville.   
     Maar toen ik hem uitgeput zag zitten en ik all e koffers alleen 
voor me uit moest schuiven kreeg ik toch wel medeli jden met hem.Met 
het wachten voor de douane en alle formaliteiten ac hter de rug was 
het 20 uur in de avond geworden. Op ons horloge was  het 
(tijdsverschil van 6 uur ) inmiddels 02.00 in de na cht. 

            
 
 
 
     Aangezien wij reeds vanaf 4 u 45 onafgebroken op reis waren 
     geweest zagen we toch uit naar een bed. Daarom  op zoek naar een 
     taxi welke ons naar ons hotel zou brengen. We vonden snel iemand 
     en spraken af dat deze ons de volgende morgen op tijd weer op zou 
     halen. Een half uur later kwamen we aan in Tun a Puna, ongeveer 35 
     km. van het vliegveld Port of Spain waar ons ' n warm onthaal te 
     beurt viel. We kregen een kamer met twee bedde n maar zonder 
     aircondition en Melville wilde i.v.m. zijn toe stand een 
     kamer met zo'n ding. Dus werd deze snel in ger eedheid gebracht en 
     ik rekende vooraf 35 US$ met de hotelier af. E r bleek slechts een 
     bed aanwezig dus kropen wij daar na een verkoe lende douche direct 
     in. Nu vind ik het niet erg met een man het be d te delen zolang 
     ik maar op enige afstand kan blijven. Maar hel aas was het spiraal 
     van dit bed zo slap dat ik me de hele daaropvo lgende nacht aan de 
     rand heb moeten vasthouden om niet in de armen  van mijn 
     reisgenoot te rollen. Deze sliep als een roos en ik dus niet._ 
           Om zes uur in de ochtend local time ston d ik op om de 
     omgeving wat te verkennen en fotografeerde enk ele posters en een 

kaart van het 
eiland in de 
ochtendzon. Even 
later kregen wij 
een ontbijt bij de 
hoteleigenaar aan 
tafel en ik moet 
zeggen dat 
dit voortreffelijk 
was. Heerlijke 
verse vruchten 
zoveel je maar 
wilde hebben. 
Heerlijk !. Direct 
daarna verlieten we 
hen om naar 

het College van Trinidad te gaan. Op deze school ha d Melville 
     jaren gestudeerd en hij wilde van de gelegenhe id gebruik maken er 
     eens terug te gaan kijken. Per taxibusje, meer  een rijdende 
     pluche discotheek vol zwetende mensen, reden w e langs de hoofdweg 
     en deze busjes beheersten het drukke verkeersb eeld totaal. Druk 
     toeterend en seinend met de lichten werd voor elk vermoedelijk 



     "vrachtje" gestopt om dit op te pikken. Het wa s echt te gek._ 
           Het hele busje was uitgedost met franje en glimmende zaken.   
     De raggae- muziek stond keihard aan en luchtje s zoals die van 
     uien, knoflook en olie bezwangerde de lucht. E r werd links 
     gereden en dat was voor mij op die overvolle h oofdweg een 
     angstige gewaarwording. Omdat die busjes allee n maar op de 
     hoofdweg mogen rijden moest worden overgestapt  in een taxi om ons 
     doel te bereiken. Twee andere mensen stapten o nderweg in en 
     betaalden net als wij 1.5 Trinidad Dollar, wat  ongeveer overeenkomt 
     met fl.1,75. In het College aangekomen bleek a lles nog zoals 
     Melville het in 1977 had verlaten. Helaas was i.v.m.de vakantie 
     niemand aanwezig die hij kende. Daarom bezocht en we zijn neef 
     Desmond die daar in de buurt woonde. Ook deze was niet thuis en 
     dus keerden we terug naar ons hotel waar we om  9 u 45 aankwamen._ 
           De taxi stond reeds op ons te wachten en  we reden na het 
     inladen van onze handbagage terug naar het vli egveld. Daar 
     aangekomen moesten wij eerst onze koffers die in depot waren 
     gebleven identificeren. Die taak nam ik op mij  terwijl Melville 
     in de rij ring staan voor de tickets (inchecke n). Het komt vaak 
     voor dat wanneer men niet op tijd is een plaat s aan iemand 
     anders wordt verkocht. Op tijd erbij wezen was  dus het devies._ 
     Toen wij als laatsten het vliegtuig binnenging en stond een deel 
     van de bagage nog buiten het toestel op platte  wagens en ik had 
     een angstig voorgevoel dat hier iets niet klop te.Mogelijk had men 
     meer bagage dan het kleine toestel kon bergen en er moest wat 
     achterblijven. De vlucht naar Guyana zou ons e en uur tijdwinst 
     opleveren daar wij in zuidwestelijke richting vlogen. Het vertrek 
     was met een half uur vertraging om 12 u 30 maa r door gunstige 
     wind werd deze vertraging grotendeels weggewer kt en kwamen we om 
     14 u 20 met een ferme klap op het vliegveld Ti mehri neer.   
     Voordien had ik de kustlijn van Venezuela en d iverse rivieren in 
     de groene deken beneden ons zien opglimmen. Ik  was zeer onder de 
     indruk van de immense rivierdelta waarover wij  vlogen vlak voor 
     de landing werd ingezet. Dat moest wel de Esse quibo zijn en mijn 
     fotocamera klikte er op los. Ik bedacht mij da t van bovenaf alles 
     wel mooier zou lijken als beneden en ik zou ge lijk krijgen.   
     Het toeval wilde dat oom Albert, de baas van R eggy en tevens de 
     man bij wie we op bezoek zouden gaan in het mi dden van het 
     binnenland waar hij een hout winnerij runde, o nder aan de 
     vliegtuigtrap stond te wachten. Hij was zojuis t zelf met een 
     klein toestel aangekomen en stond op het punt met een 
     zakenvliegtuigje naar zijn werkgebied te vlieg en. Melville gaf 
     hem het lekkere flesje jajem dat hij voor hem had meegebracht 
     maar meteen kwamen de mensen van de douane in actie en gelastten 
     ons de fles weer terug te nemen. Dit was strik t genomen smokkel 
     van drank daar de fles anders buiten de douane  om het land in zou 
     zijn gekomen. Daar had ik zelf nou niet direct  op gekomen maar in 
     principe hadden ze gelijk. Wij lieten Albert d us achter en gingen 
     zelf op weg naar de douaneafdeling. Na lange w achttijden 
     waren we door de douane en konden onze bagage van de band gaan 
     halen. Waarvoor ik al bang geweest was bleek w erkelijkheid. De 
     helft van onze spullen was in Trinidad achterg ebleven. Geruchten 
     gingen dat deze zou worden nagestuurd op een l atere vlucht die 
     dag maar dat bleek niet zo te zijn. Zonder dat  deel van de bagage 
     zou het vangen van vis onmogelijk zijn 
 



 



 
 
 

HOOFDSTUK 3 : 
 

NOODGEDWONGEN VERBLIJF IN GEORGTOWN  
 
 
 
 
           Afijn, Patricia, ofwel "Patsy" van Lange  stond in de 
     aankomsthal op ons te wachten en Terry reed on s allen in zijn 
     landrover naar de hoofdstad Georgtown welke ca . 35 km. van 
     Timehri verwijderd lag. Terry was een vriend v an de familie en 
     had net als Wendell, de broer van Melville, ee n goudmijn in de 
     grensstreek met Venezuela. Ook d  r zouden we heengaan zoals in 
     de bedoeling lag. De Winnamu-rivier was een va n de meest afgelegen 
     en onbereikbare rivieren van het hele land en kon alleen maar 
     worden bereikt door gebruik te maken van het k leine, voor 
     militaire doeleinden aangelegde vliegstripje E tterengbang. Dit 
     stripje lag precies bij Ankoko-island wat door  Venezuela was 
     veroverd en geannexeerd. Politiek een spannend  gebied en voor mij 
     een wetenschappelijk interessant gebied. Maar daarover later 
     meer. Na het aangeven van vermiste bagage bij een speciaal 
     daarvoor ingericht loket gingen wij op weg naa r de hoofdstad. Nou 
     zou je denken dat zoiets niet lang hoeft te du ren maar dan heb je 
     het toch mis. Onderweg moest er, ondanks een h alfvolle tank, toch 
     bijgetankt worden en daarvoor sloten wij aan i n een onafzienbare 
     rij voertuigen die zonder uitzondering geduwd werden door de 
     bezitters. Ik kon mijn ogen haast niet geloven  en toen ik hiervan 
     een paar filmbeelden wilde schieten werd ik da ar Melville 
     tegengehouden. Vragend naar het waarom van dit  alles kreeg ik te 
     horen dat de benzine zo schaars was op dat mom ent dat er alleen 
     nog enkele pompen open waren en dat deze elk m oment door hun 
     voorraad heen konden zijn. Daar deze situatie voortkwam uit 
     slecht beleid en gebrek aan westerse valuta wa s het niet 
     verstandig hiervan filmbeelden te maken. Dit z ou de autoriteiten 
     in verlegenheid kunnen brengen en daardoor zou  ik in 
     moeilijkheden kunnen komen. Ik was echter niet  overtuigd van dit 
     argument en filmde onopvallend het hele gedoe.  De pomphouder zelf 
     moest de pompen met de zwengel bedienen daar e r op dat moment een 
     "black-out" was. Dit verschijnsel zou mij mijn  hele verdere 
     oponthoud in Guyana blijven achtervolgen._ 
           Na drie flesjes lauw bier en anderhalf u ur in de rij waren 
     we aan de beurt en konden onze weg vervolgen. De hele weg waren 
     we langs allerlei stalletjes met suikerrietsap  en drank en 
     ananas gereden en hieraan leek geen eind te ko men. De 
     concurrentie moest wel moordend zijn want er w aren meer 
     verkopers dan kopers. Ieder probeerde iets aan  de man te 
     brengen. Toen we de hoofdstad binnenreden vera nderde er iets aan 
     het wegdek. Overal waren er diepe gaten in het  asfalt en voordien 
     was me dat nog niet echt opgevallen. De Landro ver vond z'n weg 
     echter met grote behendigheid en leverde ons a f in een wijk met 
     mooie huizen. Eindelijk waren we aangekomen en  we werden begroet 
     door twee lieve kleine kinderen en een jongema n die zich 
     voorstelde als Sjeen (ik weet niet of ik dit g oed schrijf maar zo 



     werd het uitgesproken) die meehielp in de huis houding en tot de 
     familie van Patsy behoorde. Patsy en Wendell h adden dus twee 
     kinderen, Adam, een jongen van twee jaar en ee n meisje van 
     4 jaar. 
 
 

_  
 
 
           Mijn eerste indruk van het onderkomen va n mijn gastheer was 
     bijzonder goed en het leek of hij tot de beter e stand behoorde.   
     In de grotendeels met cement geplaveide voortu in stonden twee 
     haast identieke racemotoren en voor het huis w as er een grote 
     chevrolet met reusachtige wielen die "big foot " werd genoemd.   
     Weliswaar stonden twee van de vier banden leeg  zodat je haast van 
     "flat-foot" spreken kon en zoals later bleek z aten de wielen niet 
     met de gebruikelijke zes moeren vast maar met niet meer als 
     drie. Het verkrijgen van onderdelen was een ha ast onmogelijke 
     opgave. Voor het huis stond een grillig gevorm de boom met wijde 
     kruin en prachtig bloedrode bloemen. Rond het huis was een deels 
     gemetselde en deels metalen afrastering aangeb racht en daaromheen 
     een ondiepe ca. 40 cm brede greppel om het ove rtollige regenwater 
     af te voeren. Het krioelde hierin van de klein e visjes. Deze 
     hadden natuurlijk direct mijn aandacht maar pa s later zou ik in 
     de gelegenheid zijn om vast te stellen om wat voor 'n soort het 
     ging. Het huis zelf bestond uit een beneden- e n bovenverdieping 
     en een tamelijk vlak aflopend dak. Alle ramen waren voorzien van 
     metalen hekwerk en konden d.m.v. speciaal hori zontaal 
     aangebrachte schutters worden geopend voor ven tilatie._ 
           In deze wijk van de hoofdstad stonden al le huizen vrij van 



     elkaar met daartussen flink wat ruimte. Dat ha d ik onderweg 
     hierheen wel al anders gezien. Hierdoor was he t mogelijk langs de 
     zijkant op het achtererf te komen en ook hier was de hele ruimte 
     ommuurd, met cement geplaveid en van afvoerkan alen voorzien._ 
           Een groot vat van 120x120x120 cm deed di enst als 
     waterreservoir en aan de voorzijde bevond zich  een kleine koperen 
     kraan. In het huis was het gezellig ingericht en de grote keuken 
     die op de achterplaats uitzicht bood vormde ee n geheel met de 
     eet/zitkamer. Direct na aankomst brachten we d e bagage naar 
     boven waar men voor ons een mooie ruime kamer had klaargemaakt.   
     De twee bedden waren beide van een muskietenne t voorzien._ 
           Nadat we onze spullen hadden uitgepakt g ingen we naar 
     beneden en dronken een glas "cooldrink" gemaak t van ananas en 
     citroen met koud water. Althans, echt koud zoa ls het zijn moest 
     was het niet. De oorzaak hiervan was dat de ko elkast niet werkte 
     en dat was weer het gevolg van de stroomuitval  die de stad met de 
     grootste regelmaat trof. In de dagen die zoude n volgen zou het 
     gebrek aan stroom me nog lelijk parten spelen maar daarvan wist 
     ik toen nog niets. Bij een "black-out" als dez e gingen er overal 
     elektra generatoren in werking en ook Wendell had zo'n ding.   
     Helaas was ook deze kapot en was reparatie nie t mogelijk omdat de 
     onderdelen niet leverbaar bleken te zijn en du s in de USA 
     waren besteld. Ook 't water uit de leiding ble ek niet te stromen 
     en de reden daarvan was een raadsel. De hele s tad zat zonder 
     water en niemand die er wat aan deed. Nu had W endell van Lange 
     een bijzonder vernuftig systeem aan laten legg en om het 
     regenwater uit het grote vat op de achterplaat s met een pomp naar 
     de kranen te pompen. Zogauw men ergens een kra an opendraaide zou 
     deze pomp automatisch aanslaan en water gaan p ompen. Maar ja, 
     zonder stroom werkt de beste elektrische pomp niet en de 
     generator werkte evenmin. Later bleek er nog e en technische 
     storing in het automatische regelsysteem te zi jn zodat wanneer er 
     dan korte tijd wel stroom was de pomp met de h and moest worden 
     aan- en uitgezet. Alles op een rijtje dus voor  de eerste dag;_ 
           We hadden maar een klein gedeelte van de  bagage, géén 
     benzine, géén stroom, géén stromend water, géé n lucht in de 
     banden van Bigfoot, géén generator, géén water pompsysteem, géén 
     TV en ook Wendell zelf was nog niet terug van zijn goudzoekers- 
     kamp in de jungle. Het was niet erg bemoedigen d maar ik bedacht 
     me dat ik niet voor mijn gemak aan deze expedi tie was begonnen en 
     dat zulke dingen nu eenmaal in een derdewereld land heel gewoon 
     geaccepteerd moeten worden. Later in de middag  arriveerde Wendell 
     en de begroeting tussen beide broers was bijzo nder hartelijk._ 
           Ik filmde het huis en de kinderen en de accu's waren snel 
     uitgeput. Opladen was niet mogelijk dus voegde  ik die eerste dag 
     weer 'n "géén" toe aan het rijtje. Dus géén vi deo-camera._ 
           We aten die middag gezamenlijk en namen daarna plaats op het 
     balkon waar Wendell in z'n hangmat ging liggen  en vertelde over 
     van alles en nog wat. Thuis ben ik gewend na h et eten een kopje 
     koffie te drinken maar hier was dat niet gebru ikelijk. Ik had 
     mij voorgenomen om mijzelf helemaal aan te pas sen aan de 
     gebruiken en de gewoontes van de gastgevers du s ging ik om 
     ongeveer kwart over tien naar bed toen ook de rest naar bed ging._ 
           Toen wij op Timehri aankwamen was er spr ake van een ware 
     wolkbreuk, eentje zoals ik nog nooit had meege maakt. Die nacht 
     waren er minstens nog drie van die wolkbreuken , de een nog 



     heviger dan de ander. Tussen dit natuurgeweld door werd de stilte 
     verbroken door het monotone geronk van alle ge neratoren in de 
     omgeving die wel operationeel waren. Verder bl eek de stad 
     vergeven van de honden. Onder ieder huis waren  er wel een aantal 
     te vinden. Er was vaak sprake van inbraak en d aarom die honden._ 
           Inbrekers of niet, de hele nacht door gi ngen die beesten 
     tegen elkaar te keer. Begon er een met z'n geh uil dan waren er 
     minstens twintig die antwoord gaven. Kortom ik  heb geen oog 
     dichtgedaan en was dus nog fit als 'n hoentje toen Melville zich 
     om 6 uur begon te roeren. Toen ook hij wakker was stonden wij op 
     om de dag met een gezonde trimloop te beginnen . 
 

_  

 
 
      
           Zo kwam het dat wij twee al om 6 u 30 op  de "Sea-wall" aan 
     het joggen waren en genoten van een prachtige zonsopkomst boven 
     zee. Melville had z'n camera meegenomen en we maakten enkele 
     foto's van de vissers die op de zeewering hun buit aan het 



     uitsorteren waren. Veel kleine visjes, garnale n en enkele grote 
     welsen die hun laatste adem uitbliezen lagen o p de kant._ 
            

 
 
           In het water de boten die een idyllisch plaatje opleverden.   
     Aan de kant van de vloedlijn merkte ik honderd en vissen op die 
     telkens als we naderden langs de oppervlakte w egschoten. Het 
     bleken vierogenvissen (Anableps anableps) te z ijn en het 
     verbaasde mij deze dieren in zee aan te treffe n. Ze staan als 
     brakwaterdieren bekend. Misschien was de invlo ed van de rivieren 
     op het zeewater groter als ik dacht en was het  water dus toch 
     brak. Na een paar kilometer hardlopen kwamen w e bij het 
     sluizencomplex die het water uit de kanalen va n de stad 
     naar de zee laat. Eigenlijk is de stad lager g elegen dan het 
     hoogwaterpunt van de zee. Vandaar dat de zeewe ring is aangebracht 
     welke nog in 1980 door Ballast Nedam werd vern ieuwd. Bij laag 
     water echter kunnen er sluizen worden geopend waardoor het 
     overtollige water uit de kanalen in en om de s tad kan worden 
     afgevoerd. Langs deze zeewering loopt de weg d ie langs de kust 
     tot aan Suriname loopt. Ondanks het vroege uur  op zaterdag was 
     het al een drukte van jewelste op deze weg. Ve el mensen te voet 
     of met een kar en ook veel taxi's die allen ee n vrachtje op 
     willen pikken. Hoe meer mensen instappen des t e lonender de rit.   
     Ook de busjes zitten afgeladen. Aan de kant be ginnen mensen hun 
     stalletje op te zetten waarin zij sigaretten e n nootjes aanbieden 
     of "Ginnap" een soort groene harde vruchten me t vlezig zoet 
     vruchtvlees en grote pit. Die pitten ziet men overigens overal 
     liggen in de stad maar in de buurt van zo'n st alletje ligt het er 
     mee bezaaid. Het blijkt dat Melville een geoef ende halve 
     marathonloper is en dat ons loopritme aardig o vereenkomt zodat 
     we even later de hoofdweg oversteken en terugk eren naar huis waar 
     het ontbijt op ons wacht. Rustig lopend langs de sloten waarin 



     prachtige lelie bloemen boven water uitsteken en waarin het 
     wemelt van de kleine visjes. Even blijf ik sta an om te zien om wat 
     voor soorten het gaat. Het blijken guppen te z ijn die elk 
     watertje hier massaal bevolken. Even zie ik ee n grotere vis 
     schieten en een wolk van guppen verspreid zich  naar alle kanten om 
     aan deze roofvis te ontkomen. Het water is ech ter te vies om te 
     kunnen zien wie er nu eigenlijk jaagt. Vandaag  zullen we echter 
     naar het kantoor van BWIA in de stad gaan en d e achtergebleven 
     bagage ophalen._ 
           Melville ging op de brommer en Wendell m et mij achterop op 
     de motor en zo scheurden we naar het centrum v an Georgtown. Het 
     was mooi weer en toen we aankwamen bij het kan toor had ik een 
     goed humeur. De motor was onderweg wel een paa r keer afgeslagen 
     maar dat kon de pret niet drukken. Liep op dri e pitten of zoiets.   
     Rookte in ieder geval als een schoorsteen en l iet een behoorlijke 
     roetlaag op mijn rug achter. Ondanks dit euvel  echter kon je 
     voelen dat er 'n massa pk's onder je stampten. _ 
           Welnu, op de deur van het kantoor hing e en bordje met 
     daarop het woord "CLOSED" en een man in unifor m stond achter de 
     deur. Binnen zaten wel veertig mensen op de ho uten banken.   
     Wendell haalde de man over na enig aandringen ons ook binnen te 
     laten en we namen plaats bij de andere wachten den. Zeker twee uur 
     duurde het voor we aan de beurt waren en een k lein kamertje 
     binnen werden gelaten waar een vrouw van in de  veertig ons 
     doodleuk vertelde dat we voor niets hadden zit ten wachten omdat 
     de bagage niet hier maar op een of andere "Ram p" moest worden 
     afgehaald en dat dit niet eerder kon als op ma andag. Toen werd ik 
     toch echt kwaad en liet daarover geen twijfel bestaan. Heftig 
     protest en de mededeling dat mijn medicijnen o ok in deze bagage 
     waren maakte niet de minste indruk op de vrouw . Melville zag dat 
     er geen eer te behalen viel met een grote mond  en floot mij in 
     het Nederlands terug. De vrouw daarop sprak sn el in het Guyanese 
     dialect tegen Melville dat hij voor mij maar s nel een mooi meisje 
     moest optrommelen zodat ik wat afleiding zou h ebben. Ik verstond 
     dit echter net nog goed genoeg en reageerde do or te zeggen dat ik 
     dan misschien wel terugkwam voor haar. Ze keek  me geschrokken aan 
     en ik verliet met de twee anderen de kamer. We  hadden de 
     wachttijd wel besteed aan het confirmeren van de terugvlucht 
     zodat we niet helemaal voor niets waren gewees t._ 
           Zonder visspullen kon er niets ondernome n worden dus 
     besloten Melville en ik om die middag op de mo tor naar het enige 
     goede hotel in Guyana te gaan en te genieten v an een drankje op 
     het terras aldaar. Dit hotel dat de mooie naam  "Pegasus" droeg 
     was gelegen in de nabijheid van de kustlijn en  ook dicht in de 
     buurt van het centrum van de stad. Er was een zwembad en er 
     heerste een weldadige rust. De lounge waar wij  doorheen moesten 
     ademde een gezellige sfeer uit en was in tegen stelling met de 

armoedige stad rijk ingericht. Dit hotel had beslis t een     
buitenlandse leiding, waarschijnlijk Amerikaans, en  bestond uit   
zes etages met kamers die allen een balkon hadden._  

           Veel gasten heb ik niet waargenomen die dag en op de 
     balkonranden en bomen zaten in totaal minstens  6 prachtige ara's 
     tegen elkaar te krijsen en te ruziën. Het pers oneel was 
     vriendelijk en we namen plaats onder grote ron de parasols aan de 
     rand van het spiegelgladde water van het nierv ormige zwembad._ 
           Ondanks dat er, onszelf niet meegerekend , niet meer als 



     drie gasten buiten zaten kwam een zes man ster ke steelband een 
     heerlijk repertoire muziek ten beste geven. 

 
 
           We hadden genoten die 
     middag en hadden ook iets meer exotische cockt ails gedronken dan 
     strikt genomen verantwoordelijk was daar de te rugtocht op twee 
     wielen zou moeten plaatsvinden. Ik reed de ter ugweg met Melville 
     achterop en genoot intens van de rit. Onderweg  stelde deze voor 
     het andere zwembad bij het Tower Hotel te gaan  bezichtigen en 
     daar nog een pilsje te pakken. Ik volgde zijn aanwijzingen en 
     laveerde door de straten alsof ik mijn hele le ven nooit anders als 
     links had gereden. De verkeersregels zijn voor  iedereen duidelijk 
     maar voor mij waren daar toch nog wat vragen. Elk kruispunt heeft 
     z'n eigen voorrangsregeling. De ene keer heeft  het dwars- verkeer 
     dit voorrang- recht en de andere keer op dezel fde weg had ik dat 
     weer. Melville waarschuwde mij telkens voor de  komende kruising 
     hoe de regeling was. Ik vroeg me natuurlijk af  hoe hij dat wist 
     en hij vertelde dat er vroeger op de straten w itte strepen hadden 
     gestaan die er in de loop van de tijd waren af gesleten. Kleine 
     restanten echter op de zijkanten van het asfal t waren ons 
     houvast. Inhalen deed je zowel links als recht s net waar de 
     meeste ruimte was. Bij voorkeur hield je de vi nger voortdurend op 
     de claxon want dan viel je tenminste niet op t ussen de andere 
     toeterende weggebruikers. Voetgangers hebben, behalve in het 
     centrum zelf, nergens een voetpad ter beschikk ing en zijn 

werkelijk rechteloos grofwild dat naar believen let terlijk en 
figuurlijk de sloot 

     ingejaagd kan worden. In de dagen die zouden v olgen heb ik 
     hiervan meerdere staaltjes gezien. Je nadert z e bij voorkeur 
     stilletjes van achteren om dan vervolgens hard  toeterend vlak 



     langs hen op te razen. Alles bij elkaar waren de regels, of het 
     ontbreken daarvan, niet het grootste probleem van de 
     verkeersveiligheid maar de verraderlijke diepe  gaten in het 
     asfalt overal waar je ze juist niet verwachtte  boden verassende 
     situaties. Ook het vrij lopende vee zoals scha mele koeien en 
     paarden en de vele honden in de buitenwijken v ormden een 
     levensbedreigend aspect in het verkeerswezen v an dit derde- 
     wereldland. Wij kwamen echter veilig bij het T ower Hotel aan en 
     de drukte in het zwembad aldaar stond in schri l kontrast met de 
     rust in Pegasus. Het prijsniveau was lager en het overvolle 
     zwembad en terras werden duidelijk gebruikt do or de jeugd als 
     ontmoetingscentrum. Overal herkende men Melvil le als de broer van 
     Garvin die klaarblijkelijk behoorlijk populair  was in de stad._ 
           Na nog wat drankjes stapten we op en gin gen op zoek naar 
     een winkel waar postkaarten te koop waren. All es bleek op 
     zaterdag gesloten en ook op zondag zouden er g een winkels open 
     zijn. Ook het postkantoor was dicht en dat was  de enige plek waar 
     postzegels te koop zouden zijn. Zonder deze za ken dus keerden we 
     terug naar huis. Na het eten verliep de avond rustig en vroeg 
     gingen we allen slapen. Het was windstil en dr ukkend en de muggen 
     vielen als legers in slagorde aan. Het net ver hinderde echter dat 
     wij doodgestoken werden. Die nacht stak er mee rdere malen een 
     korte storm op als gevolg van in de buurt neer stortende buien 
     maar het bleef zo goed als droog. In de morgen  begon het hard te 
     regenen en daarom pakte ik om kwart voor zeven  een pen en papier 
     en begon mijn aantekeningen over de eerste dag en van mijn 
     verblijf. In de middag klaarde het weer op en besloten wij naar 
     de dierentuin te gaan. Foto- en videocamera in geladen en met 
     "bigfoot" die inmiddels weer lucht in z'n band en had gingen we 
     met de hele familie op z,n zondags gekleed uit ._ 



           

 
Bij de ingang was een grote vijver waarin een tient al 
     reusachtige zeekoeien lagen te luieren. Je kon  ze vanaf de kant 

wat gras of bladeren geven die ze met hun lelijk ui tziende 
slurflippen zo uit je hand trokken. Het hele gebeur en op de video 
gezet want in 

     de nacht was er 2 uur stroom geweest en had ik  de gelegenheid 
     gebruikt om een accu op te laden._ 
           De tuin zelf was slecht verzorgd en toon de maar een klein 
     deel van de inheemse dieren waar het land zo r ijk aan was._ 
           Die zondagavond zijn Melville, Terry en ik op stap gegaan 
     en bij "Mingles" buiten op het terras hebben w e flink wat 
     biertjes naar binnen laten glijden. Het bier i s goed te drinken 
     maar smaakt toch wel wat vreemd. Als je wilt k un je het 
     "wateriger" noemen, maar het ging er in als ko ek. Drank is wel 
     een van de best verkrijgbare artikelen in het hele land en 
     Melville wist te melden dat er zoiets als een competitiedrang 
     bestond bij de Guyanese bevolking als het er o m ging hoeveel 
     alcohol een mens verdragen kan. Zelden zag ik zoveel reclame voor 
     drank als langs de armoedige straten van dit l and. De meest 
     schreeuwende advertenties en uithangborden war en wel die van het 
     wodka-merk "Smyrnoff" en het biermerk "Banks".  Beide firma's 
     moeten wel miljarden omzetten en miljoenen ver dienen bij zo'n 
     gretige afname van hun producten. Banks is een  lokaal merk en de 
     fabrieken zijn vanaf de weg in hun grootheid t e bezichtigen._ 
           Zoals gezegd, de zondagavond was gezelli g en we maakten een 
     paar nieuwe vrienden. Een ervan behoorde tot h et inventaris van 
     deze discotheek en vertelde honderduit over de  streek waarvandaan 
     hij afkomstig was. Pomeroon- district was het meest westwaarts 
     gelegen gebied waar men met normale vervoermid delen zoals een 



     auto of motor kon komen. Men moet echter dan w el met de boot de 
     grote delta van de Essequibo oversteken. Voor mij gaven deze 
     verhalen telkens weer wat informatie over het gebied en de 
     bereikbaarheid ervan dus hield ik mijn oren go ed open. Maar 
     naarmate de avond vorderde kreeg de alcohol in  zijn bloed steeds 
     meer de overhand totdat hij vredig wegdroomde in een andere 
     wereld. Later zouden we hem nog een paar maal ontmoeten en 
     telkens was hij in een soort afwezige toestand  als we opstapten 
     om naar huis te gaan. Ook nu was de avond laat  geworden en daar 
     het in onze bedoeling lag de volgende morgen v roeg naar de "Ramp" 
     te gaan om de vermiste bagage op te halen en t evens postkaarten 
     te gaan kopen, bracht Terry ons om 12 u 30 thu is._ _ 
           Nog voor het ontbijt, om zeven uur de vo lgende morgen, zat 
     ik al met Wendell in "bigfoot" om naar het bag agedepot te gaan 
     en onze bagage in ontvangst te kunnen nemen. H eel de ruimte was 
     vol met rekken en al deze rekken puilden uit v an de koffers en 
     dozen met labels eraan. Vermissingen waren kla arblijkelijk aan de 
     orde van de dag en als ik dat zo eens aanzag w as mijn probleem 
     niet alléén mijn probleem. We moesten natuurli jk enige tijd op 
     onze beurt wachten en ondertussen speurden mij n ogen naar de voor 
     mij zo bekende vistransport- dozen maar kon de ze nergens ontwaren.   
     Dit was op zich geen gegronde reden om mijzelf  ongerust te maken 
     maar toch bekroop mij een onaangenaam gevoel. Toen wij aan de 
     beurt waren kregen we te horen dat onze bagage  nog niet 
     aangekomen was. We moesten het die middag nog maar eens 
     proberen. In mijn hoofd begon zich een drama a f te spelen en ik 
     zag al voor me hoe het zou zijn als de bagage de hele trip zoek 
     zou blijven._ 
           Wendell monterde me echter op en we keer den zonder bagage 
     huiswaarts om te ontbijten. Melville was intus sen ook uit de 
     veren en ging nadat ook hij z'n ontbijt op had  met mij naar de 
     stad om postkaarten te kopen. Bij "Guyana Stor es" de grootste 
     winkel die de stad rijk was kochten we onze ka arten, 50 stuks._ 
           Ook keken we naar dingen die we als souv enir mee zouden 
     kunnen nemen maar vonden nergens iets wat enig e waarde voor ons 
     had. Wel zagen we leuke T-shirts met opdruktek sten. Één ervan 
     luidde _"Someone went to Guyana and bought me this beautiful 
     T-shirt"_ en we besloten er hiervan voor ons v ertrek enkele te 
     kopen. Daarna naar het postkantoor waar we aan sluiten achterin 
     de rij van ca. 15 meter die voor het ene geope nde loket stond._ 
     De andere 9 loketten waren niet bemand. Een jo ngen van ongeveer 
     tien of elf jaar hield een klein beduimeld stu kje karton voor 
     mijn neus met daarop de tekst; Ik ben een domm e jongen die niet 
     kan praten. Geef mij een dollar ! Hij zag in m ij een bron van 
     inkomsten en bleef mij steeds maar weer aansto ten om de tekst op 
     het stukje karton kracht bij te zetten. Ik had  het gevoel dat hij 
     goede zaken deed en meer verdiende als de man achter het loket.   
     Zo stom was hij nou ook weer niet. Ik gaf hem de dollar en was 
     van hem af. Op gezette tijden konden we een pl aatsje opschuiven 
     en zo kwamen we langzaam maar zeker dichter in  de buurt van het 
     loket en de postzegels waar het ons om te doen  was. Na 30 minuten 
     hadden we onze postzegels en zochten we een pl aatsje in een 
     restaurant aan de overkant van de straat waar we de adressen en 
     wensen op de kaarten aanbrachten. Hier bewees zich het nut van de 
     stickers die ik al op de PC had uitgeprint. In  korte tijd was 
     de hele stapel verzend- gereed. Melville had i ntussen twee 



     milkshakes aan laten rukken en ik moest 't gro otste deel ervan 
     laten staan omdat deze mij tegenstond. Kaarten  op de bus en tegen 
     de middag waren we weer terug thuis in de wijk  Bel Air._  

 
 
 
           Om iets nuttigs te doen zijn we begonnen  de motor te 
     repareren. Deze bleef steeds maar op drie pitt en lopen en sloeg 
     af als je vanuit de eerste versnelling wilde w egrijden. Het lukte 
     ons het probleem te verhelpen. Daarna scheurde n we opnieuw naar 
     het depot, nu ging Melville met mij mee. Nu bl eek diezelfde man 
     te ontkennen dat hij gezegd had dat we die mid dag terug moesten 
     komen. "Mórgen" , had hij gezegd, loog hij. Op nieuw een dag 
     verloren. Die avond aten we een soort pannenko eken met vulling en 
     gebruikten daarbij geen bestek. Alhoewel het u itstekend smaakte 
     was ik niet in staat veel te eten. De zorgen k naagden mijn 
     eetlust weg. Op de achterplaats bij het waterr eservoir wasten wij 
     ons lijf van boven tot onder en daar het stikk e donker was vanwege 
     de steeds maar voortdurende black-out hoefden we niet bang te zijn 
     dat we daarbij de buren zouden shockeren. Op h et watervat en 
     tegen het keukenraam ving ik enkele kleine bru ingroene 
     boomkikkertjes. De hele nacht door kon je ze h oren fluiten.   
     Eigenlijk was het meer een sjirpend geluid zoa ls krekels dat 
     kunnen maken. Opvallend daarbij was dat als je  stil stond en 
     eventjes zo bleef staan het koor rondom je op gang kwam om 
     ogenblikkelijk op te houden bij de geringste b eweging die je 
     maakte. Het gesjirp begon gelijk met het inval len van de 
     duisternis rond zeven uur, half acht en hield de hele nacht aan 
     zolang het niet regende.   
                 Die nacht bleef het droog en was a lleen het ronken 
     van generatoren, het blaffen en janken van 250  honden en het 



     sjirpen van honderden kleine kikkertjes te hor en om nog maar te 
     zwijgen van de geluiden die de mensen in het h uis allemaal wisten 
     te produceren. Melville snurkte, maar dat doe ikzelf ook naar 
     het schijnt, en de hele familie snurkte hoorba ar over de 
     scheidingswanden van de kamers die niet tot aa n het dak 
     doorliepen. Ik was echter volkomen fit de volg ende morgen en deze 
     dag, dinsdag 11 juli, zou hopelijk wat meer su ccesvol zijn als de 
     vorige._ 
           Op de motor met Melville achterop naar " The Ramp" het 
     bagagedepot gegaan waar we om ongeveer 10 uur aankwamen. Tot mijn 
     grote opluchting ontwaarde ik de dozen al op e en afstand temidden 
     van nog een grotere berg bagage als voorheen. We hoefden niet te 
     wachten maar de beambte wilde wel mijn paspoor t zien. Hierop had 
     ik niet gerekend maar begrijpelijk was dat ech ter wel. Een klein 
     beetje druk van Melville en een kleine financi ële tegemoetkoming 
     deden wonderen en zo konden we de bagage meene men. Tevens werden 
     we in de mogelijkheid gesteld schadevergoeding  te claimen bij de 
     luchtvaart mij. maar daarvan zagen we af omdat  hier toch niets uit 
     zou komen. We tekende een verklaring om dit te  bevestigen en 
     moesten toen nog de douane passeren. Deze wild e de inhoud van 
     beide dozen zien zodat alles moest worden open gemaakt. Na 
     inspectie van de eerste doos liet men ons echt er door zonder de 
     andere doos open te maken._ 
           Nu stonden we met de beide grote dozen b uiten en om deze 
     achterop de motor te vervoeren zou heel wat sp ierkracht van de 
     duopassagier z'n armen vergen zodat we een van  de talrijke taxi- 
     chauffeurs die hun diensten aanboden de dozen achterin lieten 
     laden. De klep knarste naar beneden en de man nodigde mij uit om 
     via de enige nog bewegende achterportier van h et vehikel op de 
     "achterbank" plaats te nemen. Nou, ik had spij t dat ik niet 
     op de motor ben teruggereden want de "taxi" be zat een typisch 
     derde wereld veringsysteem. De achteras was va st gelast op het 
     onderstel en de vering in de achterbank was ni et opgewassen tegen 
     de constante schokken en was totaal buiten wer king. De rit was 
     een hel, ik werd tijdens de rit jaren ouder. I edereen die de 
     wegen van Georgtown kent zal weten wat ik bedo el. Hoe dan ook, 
     toen we terug waren bleek de man ook nog een b uitensporig hoog 
     tarief voor de rit te willen berekenen. Door d e prijs zelf tot 
     tweederde te reduceren maakte we de chauffeur weliswaar 
     ontevreden maar dat was ik ook dus stonden we quitte wat dat 
     aanging. We betaalden 120 GD, z'n 6 gulden dus . Hij vroeg 280._ 
 
 



 
 

HOOFDSTUK 5 
 

VANGEXPEDITIE NAAR "SKULL POINT" AAN DE MAZARUNI RIVIER 
 
 
 
 
 
           Nu eindelijk konden we plannen maken het  binnenland te 
     bezoeken en daarmee begonnen we dan ook onmidd ellijk. Melville 
     belde naar familie in Bartica om een overnacht ing daar te 
     regelen. We zouden als eerste oom Albert bezoe ken, de man die wij 
     voorheen op het vliegveld al ontmoet hadden. H ij had zoals gezegd 
     de leiding over een houtwin-punt in het midden  van een voor mij 
     bijzonder interessant vanggebied en kon dus va n wezenlijke 
     waarde zijn voor onze expeditie. Wij zouden zi jn huis als 
     uitvalsbasis gebruiken en van daaruit diverse,  diep in het 
     oerwoud liggende, locaties afvissen. Om bij he m te komen moesten 
     we eerst met de auto naar Parika, een plaatsje  aan de brede 
     bovenloop van de Essequibo om van daaruit met een veerboot of de 
     veel snellere snelbootverbinding naar Bartica te reizen. In 
     Bartica zouden we de vader en moeder van Patsy  bezoeken en 
     mogelijk de nacht doorbrengen. De volgende mor gen zouden we de 
     veerboot nemen naar het verderop de rivier gel egen Skull-point 
     alwaar oom Albert de scepter zwaaide. Strikt g enomen had ik geen 
     rekening gehouden met een overnachting in Bart ica maar alles zou 
     weer anders lopen als waarmee ik rekening had gehouden. Plannen 
     maken is in Guyana eigenlijk een zinloze bezig heid. Elke situatie 
     zorgt voor een aanpassing en bijstelling van d e plannen.   
     Uiteindelijk blijft er van het oorspronkelijke  plan niet veel 
     meer heel. Avontuurlijk is dat wel en het vere ist een bepaalde 
     instelling m.b.t. de snelheid waarmee een bepa ald doel moet 
     worden bereikt. Gelatenheid is vaak het enige devies. Laat maar 
     waaien en onderga de dingen zoals ze zijn. Maa r die instelling 
     had ik mijzelf nog niet eigen gemaakt en zo he b ik mijzelf vele 
     malen tijdens deze eerste bush-trip ongelukkig  gevoeld._ 
           Terug echter naar de morgen van ons vert rek. Wendell zou 
     ons begeleiden in de taxi naar Parika en ons u itzwaaien. Heel 
     vroeg vertrokken wij met z'n drie‰n en de hele  vanguitrusting per 
     taxi richting Parika waarbij we de langste pon tonbrug van de 
     wereld moesten oversteken. Deze drijvende brug  bracht ons aan de 
     andere zijde van de Demerara- rivier vanwaar w e naar de haven van 
     Parika konden rijden. De rit duurde ca. 2 uur en om 10 uur die 
     morgen kwamen we aan op de overvolle en bedrij vige steigers van 
     Parika. Daar aangekomen de bagage naar de stei gers gebracht en 

     wat film- en diaopnamen gemaakt. Wendell zorgd e voor een 
plaatsje op de snelste boot die naar Bartica zou af varen en zwaaide 
ons 

     uit toen wij om 10 u 35 vandaar afmeerden en v ertrokken. De boten 
     zelf waren een soort houten sloepen die langge rekt van vorm waren 
     waar drie man naast elkaar in konden plaats ne men. Er waren met 
     het hekgedeelte meegerekend 5 banken in de boo t en met een paar 
     man en de bagage op de voorplecht konden er ca . 18 mensen in 
     worden vervoerd.  



 
 
 

 

 
            
 
            De boot meerde af en begon snelheid te maken en 
     daar ik veel op het water gezeild en gesport h eb weet ik iets van 
     motoren e.d.. Wat ik hier zag sloeg werkelijk alles. Deze boot 
     bezat een buitenboordmotor van 225 pk en ontwi kkelde naast een 
     hels lawaai ook een absurde snelheid. 
 



 
 
 
               Als wij op de rivier die 
     daar kilometers breed is een stuk hout of iets  dergelijks onder 
     water zouden raken zou de gehele achterzijde v an de boot worden 
     afgerukt en zouden we allen verdrinken. Geen e nkel drijvend 
     reddingsmiddel was aan boord. Ons leven was in  de handen van het 
     geluk. Echter na precies 55 minuten racen stap te ik met een 
     flinke gehoorbeschadiging uit en rekende een b edrag van 2500 GD 
     voor ons beiden af.(fl. 125,00). Daar stonden we dan, eigenlijk 
     op het meest inlands gelegen stadje van Guyana . Mocht ik de 
     indruk hebben gehad dat in de hoofdstad het ee n en ander een 
     verwaarloosd beeld had opgeroepen, dit overtro f echter alles._ 
           Bartica is the Ashole of the world, and I am the shit who 
     comes thrue. Dit gezegde is tekenend voor de u iterlijke toestand 
     van deze stad die vroeger het handelscentrum v oor houthandel en 
     goudzoekers was geweest. De stad is gelegen op  de landtong die 
     wordt gevormd door de samenvoeging van de twee  grootste 

riviersystemen van 
het land. Vanuit het 
zuiden komt de 
enorme Essequibo en 
vanuit het 
zuidwesten vloeit de 
Mazaruni daarmee     
samen. 
Bartica ziet dus uit 
over beide rivieren. 
De stad zelf is 
wat indeling aangaat 
tamelijk simpel van 
indeling. De straten 
lopen parallel aan 
elkaar en liggen 
steeds even ver van 
elkaar 

 
     af zodat de plattegrond er uitziet als een keu ring, in kleine 
     blokjes,gesneden plak kaas. Alle oost/west lop ende straten worden 
     vanaf zeezijde oplopend genummerd en Avenues g enoemd. Alle noord 
     oost lopende straten worden ook genummerd maar  heten eenvoudig 
     Lane. Deze indeling is eigenlijk het enige geo rdende in deze 
     stad. De huizen zijn zonder uitzondering verva llen en slecht 
     onderhouden. De een echter is er slecht aan to e de ander staat op 
     instorten. Toch zijn alle huizen bewoond._ 
           Langs de 2e avenue zijn de meeste stalle tjes te vinden en 
     vind de hele dag en zoals mij later bleek ook tot laat in de 
     nacht een bloeiend handels en uitgaansleven pl aats. De mensen in 
     Bartica hebben een gemoedelijk en prettig kara kter. Nadat we dus 
     de snelboot onder ons gelaten hadden en met al le bagage de 
     helling op klommen naar de straten van Bartica  voerde Melville 
     mij naar een groot houten huis op palen. Van b oven uit de open 
     ramen werden wij van afstand al hartelijk begr oet door de familie 
     van Patsy en Sheene. De hond onder het huis le ek even gevaarlijk 



     maar hield zich toch op afstand toen we door h et ijzeren hek naar 
     binnen gingen. We lieten de bagage beneden en bestegen de lange 
     trap die aan de buitenzijde van het huis naar boven voerde._ 
           Daar aangekomen volgde een warm onthaal en werd voor een 
     fris glas gezorgd dat goed deed op het heetst van deze dag. Ik 
     had inmiddels een enorme koppijn gekregen en i k neem aan dat het 
     motorgeluid van de snelboot daarvan de oorzaak  was. Nog steeds 
     was het geluid in mijn kop terwijl het zeker a l twintig minuten 
     geleden was dat ik de boot verliet. Hoe dan oo k, ik zat rustig uit 
     het raam te kijken naar het leven beneden ons en het leek wel of 
     de grond onder mij bewoog. _ 
           Eerst dacht ik dat het met de koppijn te  maken had maar nu 
     ik er op lette, het huis bewoog écht. Telkens als er iemand van 

plaats veranderde in het huis veranderde de helling  van de vloer 
alsof hethele huis op één paal balanceerde. Niet te  geloven maar 
dat was de reden van de beweging. 
     Ik maakte me nog geen zorgen maar ik vroeg me wel af hoe dat 
met een flinke windstoot aan zou voelen. Men verzek erde mij dat er 
echter geen gevaar bestond en dat veel paalhuizen z ulke bewegingen 
maakten.  

           De inrichting was huiselijk en schoon. D e vader en 
     moeder van Patsy waren gastvrij en uitgesproke n vereerd met ons 
     bezoek en vonden het erg leuk dat wij die nach t bij hun zouden 
     slapen. Die avond aten wij de warme maaltijd d ie door de 
     gastvrouw op een zeer aparte wijze was klaarge maakt. Er stond vis 
     op het menu, en toen ik in de keuken een kijkj e nam zag ik nog 
     net hoe de grote zoetwater- catfish in korte m oten werd geslagen 
     en zo de pan in gleed. Helaas verbleef het bee st veel te kort in 
     het hete water om gaar te worden en zowel Melv ille als ik hadden 
     grote moeite om de halfrauwe vis door de strot  te krijgen zonder 
     te kotsen. Beleefd lieten we dus na afloop "n restje vis staan om 
     daarmee aan te geven dat we echt niet méér ete n konden. Mevrouw 
     zelf zat vol overgave het laatste visvlees van  de graatjes te 
     kluiven en genoot zo intens van haar maal dat ze onze 
     gruwelrillingen niet opmerkte._ 
           Na de maaltijd gingen Melville en ik ons  wassen in de 
     rivier. We namen zeep en handdoek mee en doken  in de Essequibo en 
     zwommen eerst in het koffiekleurige water. Mel ville 
     demonstreerde zijn kunst om lang onder water t e blijven en 
     hield het meer dan twee minuten vol. We zwomme n om het hardst en 
     ik moest het al halverwege opgeven omdat ik de  stroom niet de 
     baas was. Die avond overviel mij een gevoel va n blijdschap.   
       Samen met mijn reisgenoot zag ik papegaaien overvliegen en 
     Melville die hier met zijn vader en broers jar en had gewoond 
     vertelde mij dat je er 's avonds de klok op ge lijk kon zetten.   
     Telkens op dezelfde tijd vlogen de dieren naar  een bepaalde plek 
     aan de overzijde van de rivier die aan de eind er nog net te 
     ontwaren was om er de nacht door te brengen._ 
           Samen met Melville wandelde ik door de s traten van Bartica 
     en soms hoorde ik kussende- dan weer fluitgelu iden achter me._ 
           Melville legde me uit dat achter elk raa m, voor onze ogen 
     verborgen, wel mensen zaten en dat sommige er gein in hadden op 
     die manier de aandacht van de buitenlander, di e ik was, te 
     trekken. Het wilde zoveel zeggen als ; "Hallo vreemde, zie je mij 
     niet ?" of het had de bedoeling om de vreemde een beetje in 
     verlegenheid te brengen. Er stak echter geen k waad in en die 



     avond in Bartica waar iedereen op straat leek te zijn gaf een 
     sfeer die ik niet gauw zal vergeten. We dronke n een paar pilsjes 
     en troffen er, je raad het nooit, nog een ande re buitenlander aan 
     die toevallig ook nog uit Nederland afkomstig bleek te zijn._ 
           Hij woonde samen met een geneeskundige u it Luxemburg al een 
     jaar in Bartica en was daar voor "Artsen Zonde r Grenzen" doende 
     met de bestrijding van en met onderzoek naar M alaria. Helaas ben 

ik z'n achternaam vergeten maar zijn voornaam was J erry en ik gaf 
hem  mijn telefoonnummer. Hij had zijn tijd er bijn a op zitten en 
vond het eigenlijk jammer daar weg te moeten. Het b eviel hem bij de 

     mensen in deze stad.  
            Toen hij van ons reisdoel hoorde bood h ij 
     ons een plaats aan in een chartervlucht naar d e Kaieteur- 
     waterval die de hoogste waterval op deze werel d is. Men had hem 
     deze trip aangeboden maar hij wilde er geen ge bruik van maken.   
     Voor mij klonk dat echter als muziek in de ore n want dit was een 
     van de voorgenomen reisdoelen van Wim Suyker e n mij. Hij zou ons 
     dan de zondag die volgde laten bellen bij Wend ell in Georgtown 
     zodat wij dan verder afspraken konden maken. N og een biertje en 
     dan gaan slapen want het zou de volgende morge n weer vroeg 
     opstaan worden. We moesten om 8 u 30 de oude b oot nemen naar 
     Skull-point en voordien natuurlijk nog ontbijt en en afscheid 
     nemen._ 
           Ruim op tijd kwamen we aan op de pier wa ar het bootje zou 
     moeten liggen en dus niet lag. Aanvankelijk wa ren we van gedachte 
     dat het nog moest komen maar toen dit erg lang  op zich liet 
     wachten deden we navraag bij iemand die er ron dhing. Deze hielp 
     ons uit de droom en vertelde dat de boot veel vroeger dan 
     gewoonlijk was vertrokken. Nu daar stonden we dan. De enige 
     mogelijkheid om in Skull-point te komen was he t organiseren van 
     een privé-booteigenaar. die ons voor geld, véé l te veel geld, naar 
     de overkant zou varen. Deze werd door de rondh angende jongeman 
     binnen 10 minuten voor ons opgesnord zodat we een half uur later 
     toch de overtocht konden beginnen. Ondanks de betrekkelijke 
     snelheid van de boot duurde de tocht zeker 'n drie kwartier. De 
     benzine was schaars en we moesten dan ook flin k in de buidel 
     tasten. Van tevoren waren we een prijs van 700  GD overeengekomen 
     wat neerkwam op zo'n 40 gulden. Als je dan bed enkt dat het bootje 
     dat als veer dienst deed ons voor zo'n 4 gulde n had overgebracht 
     waren we dus maar liefst 10 keer zo duur uit. 



 
           Om 11.00 uur stonden we op het zandstran d onder het hoger 
     gelegen huis van oom Albert. Onze bagage liete n we onder toezicht 

van twee kleine jongens achter op het strandje en w e ontmoetten 
Albert even later op het terrein. 

 Gekscherend en tamelijk  beledigend voor het arme kind prees 
hij een van de zwarte meisjes die bij hem op kantoo r werkte voor 
hun gewillige medewerking in de liefde en bood mij gemakshalve aan 
dit maar meteen eens uit te proberen.  

Het meisje was nog heel jong en schaamde zich rot v oor 
     de grove manier waarop Albert met haar leurde.  Ze was echt zwart 
     en daarom kon je haar blozen niet zien. Zoals later bleek stond 
     Albert er bekend om de mensen om hem heen voor  schut te zetten en 
     te shockeren. Ondanks dat kreeg ik de indruk d at hij in 
     werkelijkheid heel goed en eerlijk was voor de  mensen die bij hem 
     werkten. Om de aankomst te vieren dronken we o p de veranda van 
     het prachtige hardhouten huis een zeer oude co gnac en brachten 
     een toost uit op de thuis achtergebleven vrouw en. Daarna kregen 
     we een rondleiding door de houtzagerij, de rep aratiewerkplaats, 
     de kantine en de loswal. 



 
 
Heel deze organisatie was opgezet met 
     veel inzicht en ik vond alles bijzonder doeltr effend._ 
           Het terrein had z'n eigen landingsstrip voor kleine 
     vliegtuigen, was goed over water bereikbaar en  ook voor grote 
     vrachtschepen was er plaats om af te meren. Te vens was er een 
     landingssteiger voor watervliegtuigen een radi o-installatie met 
     verbinding naar alle delen van de bewoonde kus tstrook. De 
     werknemers waren in goede huizen ondergebracht  en de meesten 
     woonden er met hun vrouw en kinderen. Het leid inggevende 
     personeel woonde in apart opgestelde woningen dichter bij het 
     huis waarin wij te gast waren. De vrachtauto's  die het hout uit 
     het woud aanvoerden waren afkomstig uit Russis che legerdumps en 
     deden haast vooroorlogs aan. Veel van het zwar e materieel stond 
     op een apart daarvoor ingericht "kerkhof" omda t het niet meer te 
     repareren was of omdat de onderdelen niet meer  voorhanden waren._ 
            



 
 
 

Die middag besloten wij een eind het oerwoud, dat d irect 
     achter de laatste arbeiderswoningen oprees, in  te lopen om eens 
     wat op onderzoek uit te gaan. Ik had mij tot o p dat moment nog 
     steeds niet kunnen uitleven door dat te doen w aarvoor ik hierheen 
     was gekomen namelijk Rivulussen vangen. Bedenk  wel dat door alle 
     toestanden sinds onze aankomst reeds vijf dage n waren verstreken 
     en er niet een keer gelegenheid tot vissen was  geweest. Nu was ik 
     daar echter zeer dicht bij en dat maakte mij o pgewonden. Wij 
     liepen het oerwoud in over de weg die de truck s benutten en 
     wandelden zo'n 5 kilometer ver. Veel skinken e n andere kleinere 
     hagedissen lagen te zonnen aan de kant van de weg waar de zon 
     kans kreeg door het hoge bladerdak door te dri ngen. Bijen maakten 
     een onheilspellend aanzwellend zoemgeluid om d an plotseling over 
     te gaan in een even zo onheilspellend stilzwij gen. Grote vlinders 
     prachtig zwart met blauwe vleugels zweefden al s vertraagd door de 
     lucht die zwaar was van het vocht dat tussen d e bomen bleef 
     hangen. Ik sprak weinig en liet deze fantastis che omgeving op mij 
     inwerken. Al lopend ontdekte we een "creek", ' n watertje dat 
     langzaam stromend over de weg heen liep. De we genbouwers van de 
     houtzagerij hadden de bosgrond verstevigd door  er zo'n tien 
     hardhouten boomstammen in te graven en het wat er liep daar 
     overheen. Links en rechts van deze "brug" was het water dieper en 
     omdat het op sterke thee leek was het moeilijk  goed waar te nemen 
     of er vissen in zwommen. Zo af en toe zag ik e chter kleine visjes 
     die op vuurneons leken en ook herkende ik spat zalmen en 
     Nannostomus- soorten. We hadden de netten en a ndere zaken niet 
     meegenomen en besloten terug te keren om onze eerste 
     inland- expeditie voor te bereiden en een beet je te vissen met de 



     door mij meegenomen telescopische fiberglas he ngel.  
Zo verstreek 
     de dag en in de 
avond werd gezamenlijk 
gegeten. Daarna zwommen 
we 
     nog wat in de 
Mazaruni en ik schrok 
echt toen ik iets aan 
mijn 
     teen voelde 
bijten. Met de hengel 
hadden we diverse 
piranha's 
     gevangen en ik 
dacht dus meteen aan de 
mogelijkheid opgevreten 
te 
     worden door deze 
roofzuchtige dieren. 
Later bleek dat het 
     brakwater garnalen 
betrof die zo vrij 
waren van mijn voeten 
te 
     eten._ 
           De twee 
jongens, welke ons bij 
onze aankomst op het 
     strandje hielpen 
met de bagage, waren 
hun eerste verlegenheid 
     kwijt en werden 
bruikbare hulpjes. Ze 
doken met 
verbazingwekkende 
     handigheid een 
rubberen eindstop van 
de hengel op die van de 

     steiger in het water terecht gekomen was. Ook leerden ze ons met 
     een grove haak en een stuk visvlees hoe er doo r hun op piranha's 
     wordt gevist. Het werd vroeg donker en iederee n was na tien uur 
     in diepe slaap, behalve ik dan. Het was vreemd  dat ik zo weinig 
     sliep zonder dat dit overdag merkbaar was. Mel ville en de rest 
     sliepen als een blok. Midden in de nacht begon  oom Albert ineens 
     Melville's naam te roepen en toen deze uiteind elijk vreselijk 
     wakker schrok en vanonder zijn muskietennet va ndaan antwoord gaf 
     kreeg hij van Albert te horen dat hij maar lek ker moest gaan 
     slapen. Geintje, maar het was half vier in de nacht en Melville 
     had oompie het liefst over de scheidingswand h een getrokken om 
     hem deze streek betaald te zetten. Die ochtend  was iedereen om 
     ongeveer 6 uur op en we douchten ons voor het eerst sinds ons 
     verblijf in Guyana. Precies daar waar je het n iet zou verwachten 
     aan de rand van het onmetelijke oerwoud was he t leven leefbaarder 
     als in de stad. Een slim regenopvangsysteem me t hooggelegen water 
     reservoir verschaften ons deze weldadige douch e. Nou aan regen 



     geen gebrek ook die dag niet. Ons plan was die p het oerwoud in te 
     dringen met behulp van de reusachtige trucks d ie voor het 
     bomentransport dienden. Aan het eind van de 36  mijl lange weg 
     landinwaarts lag het basiskamp van de houtvell ers. Van daaruit 
     werden de bomen geselecteerd, neergehaald en o pgeladen._ 
           Per dag werd twee tot driemaal een wagen  met 5 a 6 stammen 
     geladen en naar de zagerij "Skull-point" vervo erd. Het basiskamp 
     van de houtvellers werd "Backdam" genoemd. Die  morgen zouden we 
     met de eerste truck die uit het woud zou komen  mee terug het woud 
     inkeren om dan ergens bij veelbelovende "creek s" uit te stappen 
     en te gaan vissen. De truck werd rond half neg en verwacht en wij 
     zaten dus rond die tijd startklaar. Uren later  was er nog steeds 
     geen truck gearriveerd en ik werd wanhopig. Te lkens ging er weer 
     wat mis. Eindelijk hoorden we geronk en omstre eks elf uur die 
     morgen zagen we de wagen over de weg uit het o erwoud komen. Met 
     de wagen was de voorman van het basiskamp meeg ekomen en deze 
     vertelde dat we beter op de volgende truck kon den wachten omdat 
     die een betere route zou nemen het woud in. Ik  liet me overhalen 
     te wachten al deed ik dat niet graag. Om 13 uu r pas arriveerde de 
     tweede wagen.  

 
 
Regen viel met tussenpozen met bakken uit de lucht 
     en de wagen moest nog worden gelost. Melville en ik besloten 
     daarom maar vast lopend naar de eerste kreek t e gaan en daar voor 
     het eerst het vanggereedschap uit te proberen.  Wanneer de truck 
     terug het woud inging zou de chauffeur stoppen  om ons op te 
     pikken. We werden tijdens die wandeling zo nat  dat er geen vezel 
     meer droog was aan ons lijf. De temperatuur ec hter was aangenaam._ 
           Zo af en toe kwam de zon weer door en ha dden we de 
     gelegenheid om foto's te maken. We passeerden de eerste kreek en 
     liepen door naar de volgende. Voordat we deze bereikten hoorden 



     we de truck achter ons ronken zodat we ons eve n later in een 
     hotsend en botsend herriemakend voertuig door het oerwoud lieten 
     rijden.  
 
 
 

In het dak van de truck was een rond mangat waar vo orheen 
     een schutter z'n stek had gehad. Met mijn bove nlichaam uit het 
     dak en met blote voeten op de motorbehuizing i n de cabine gleed 
     het oerwoud aan mij voorbij. Het viel me op da t overal zoveel 
     grote bomen en woudreuzen aan de motorzagen on tsnapt waren.   
     Eigenlijk kon je bijna niet zien dat er gekapt  was en alleen hier 
     en daar zag men sporen van de in vervlogen tij d gemaakte paden 
     die vanaf de hoofdweg het bos inliepen. De mee ste waren echter 
     weer dichtgegroeid met lage begroeiing en jong e opgroeiende 
     bomen. Opvallend was ook dat na de kreek die w e in het begin van 
     de tocht gezien hadden er geen water meer te b espeuren was. De 
     weg maakte steeds meer hoogte en links en rech ts van ons gaapte 
     zo af en toe een steile afgrond. We reden duid elijk over een 
     bergrug.  

 
 

Voor ons uit schrikten we enkele malen een grote zw arte 
     vogel op die hier "Pauwi's" genoemd worden en schijnbaar heel 
     hoog aangeschreven staan voor wat betreft hun smaak. We konden 
     eenmaal de voor ons uit vluchtende vogel bijna  met de hand bij de 
     poten grijpen. De bijrijder en de chauffeur kl aagden over het 
     gebrek aan munitie waardoor de jacht op deze d ieren uitzicht- 
     loos was. Het waren grote hoenderachtige diere n die alleen in 
     uiterste nood op de vleugels te krijgen waren en dus meer in het 
     onderhout van het bos op voedsel uit waren._ 
           Om drie uur stopten we ergens waar de we g ophield en in een 



     kleine open plek veranderde. Hier waren enkele  mensen bezig op de 
     grond liggende bomen van hun bovenste takken t e ontdoen. Het 
     was 'n heel speciaal soort hardhout met de nam en "Red-hart en 
     Yellow-hart" die geselecteerd werden voor de k ap. Ook moest de 
     boom een minimale diameter hebben om in aanmer king te komen om te 
     worden geveld en verwerkt op Skull-point. Door  deze selectieve 
     werkwijze is er een belangrijk verschil in de bosbouw van Guyana 
     en die van bijvoorbeeld Brazilië waar alles pl at gaat en waar 
     nooit meer herstel van het woud denkbaar is._ 
            
 
 

Daar waar we gestopt waren was geen water te bekenn en zodat 
     we de omgeving maar wat rondliepen op zoek naa r interessante 
     dingen. Intussen kwam vanuit het bos met gille nde motor en 
     langzaam zwoegende machine met een nieuwe woud reus. Nu lagen er 
     pas drie bomen. Weer begon het te regenen maar  nu met zo'n 
     hevigheid dat de arbeiders besloten het bijltj e er bij neer te 
     gooien en zonder bomen naar het basiskamp teru g te keren. Snel 
     werden de spullen afgedekt en werd de motorzaa g in de cabine van 
     de auto geladen. Iedereen, zocht een plaatsje in of achterop de 
     truck zodat we op elkaar gepropt de weg vervol gden. In de cabine 
     zaten vijf man en de chauffeur, achterop in de  stromende regen 
     stonden drie man die zich vasthielden zodat ze  niet zouden vallen 
     en onder de achter de truck hangende bomenople ggers zouden komen 
     wat een zekere dood tot gevolg zou hebben. Ikz elf zat in een 
     benarde positie. Bovenop het motoromhulsel waa rop ik eerst 
     gestaan had tegen de voorruit aangeperst waard oor het water met 
     stralen naar binnen goot en met mijn hoofd geb ukt om niet met 
     elke sprong die de truck maakte door het dak t e gaan. Ik zat met 
     beide voeten op de rand van het zijraampje wan t op de vloer stond 
     de motorzaag met z'n lange zaagblad door het o pen voorraam 
     gestoken. De chauffeur reed hard en glibberde en bonkte over de 
     oneffen piste. Hij wist steeds bij de diepste kuilen even in te 
     houden om vervolgens weer het gaspedaal diep i n te trappen. De 
     ruitenwissers waren niet meer functioneel en h et zicht was 
     slecht. Zo reden we een dik uur en ik raakte m oe in mijn armen 
     omdat ik mij zo stevig vast moest houden. Plot seling vloog de 
     auto een stukje door de lucht en klapte zo har d neer dat ik met 
     mijn voeten van de rand afschoot en met volle vaart met mijn been 
     in de motorzaag belandde. Een hevig bloedende wond was het gevolg 
     maar de tocht ging zonder onderbreking door. N a nog 'n half uur 
     was de kwelling voorbij en de truck kwam tot s tilstand in een, op 
     een kaal gemaakte heuvel, aangelegd kamp van h outen barakken en 



     huisjes. 

 
 

De regen was weer even opgehouden en we werden 
     ingekwartierd in het "gastenhuis" alwaar we on ze kleren te drogen 
     hingen en ik mijn wond kon verzorgen, iets waa rbij Melville mij 
     uitstekend hielp. Het was een diepe hap vlees die uit mijn kuit 
     was geslagen en onze koffer met geneesmiddelen  deed goede 
     diensten. Verband aangelegd en op onderzoek ui tgegaan naar iemand 
     die ons kon vertellen of er een beek in de buu rt was. Een kleine 
     jongen van zeven of acht jaar, de zoon van de voorman die we 
     reeds hadden leren kennen bracht ons naar de w asplaats van het 
     kamp en daar in het kristalheldere sterk strom ende beekje krioelde 
     het van de visjes. Het was al 6 uur dus we gin gen snel terug om 
     de netten te halen en groot was mijn verbazing  toen bleek dat het 
     voornamelijk guppen waren die we hadden zien z wemmen. Hier, 
     helemaal aan de voet van de Bleu Mountains die p in het 
     ondoordringbare oerwoud stuitte ik na dagen re izen op niets 
     anders dan ordinaire guppen. Even verderop naa r beneden tussen de 
     takken en stenen vingen we echter ook diverse Hemigrammus- soorten 
     en een Hephessiobricon- soort. De schichtige v issen die ons vaak 
     te vlug af waren bleken tot het geslacht Moenk housia te behoren.   
     We vingen er uiteindelijk wel enige en de buit  werd mee naar het 
     kamp genomen. In het late avondlicht zonder ge bruik van een 
     flitser heb ik nog een aantal dia's gemaakt vo ordat ik een deel 
     van de dieren in de formaline preserveerde. He t vangen met de 
     netten bleek zelfs in dit rotsachtige bergbeek je goed mogelijk 
     maar Rivulussen konden we niet buitmaken. Het biotoop zag er ook 
     niet uit als ideaal voor de vissen uit dat ges lacht. Het water 
     stroomde te hard en was tamelijk koel.( 22 gra den Celsius.)_ 
           De luchttemperatuur was 26 graden. We za ten tamelijk hoog 
     op ca. 800 voet boven zeeniveau. Alles bij elk aar zag het er niet 



     rooskleurig uit en besloten we een duik te nem en in het koele 
     water. De avond was gevallen en Melville en ik  zwommen naakt in 
     de koele beek en waste alle ellende van die da g van ons af. We 
     zagen een hele colonne bladsnijder- mieren die  onder de loopplank 
     door het watertje overstaken in een niet aflat ende rij. Elke mier 
     had een flink stuk boomblad bij zich wat een b ijzonder fraai 
     gezicht was._ 
           Die avond aten we bij de voorman en z'n vrouw die ook op 
     het terrein woonde en leerde veel over hun man ier van leven._ 
           Zijn naam was William Brittain en voorda t hij hier in het 
     houthakkers kamp werkzaam was werkte hij als d uiker in de 
     goudwinning. Hierover later meer omdat ik ook later nog in een 
     gouddelverkamp zou komen te wonen. William en z'n vrouw, beide 
     van Indische voorouders waren zeer gastvrij. V an hem kreeg ik als 
     geschenk en aandenken een met de hand gesneden  "Chief stick" uit 
     een van de meest zeldzame en hardste houtsoort en van de wereld.   
     Dit hout "Leppard-wood" ofwel luipaardhout bez at naast een rood- 
     bruine grondkleur een prachtige zwarte vlektek ening._ 

      Ikzelf was natuurlijk zeer ingenomen met het cadeau en 
maakte de volgende morgen een foto van zijn knappe rondborstige 
vrouw en bedacht me als tegenprestatie daarvan een afdruk 
uitvergroot 
     terug te sturen. Voordat het zover was brachte n we de nacht 
door 

     in ons gastenverblijf en ik kan wel zeggen dat  ik weer geen oog 
     dichtgedaan heb. Het hele huis bestond uit ope n regelwerk en de 

wind had vrij spel. 
Omdat die nacht een 
onweer losbrak dat elk 
voorheen gedane ervaring 
overtrof en het huis op 
zijn palen deed 
schudden, urenlang 
achtereen, kwam er van 
slapen weer niet veel. 
De "Baboons" ofwel 
brulapen konden die 
morgen toch noch flink 
tekeergaan. Brulapen 
maken een doordringend 
geluid om naar men 
zegt de regen op te 
roepen. Mij dunkt dat ze 
daar die nacht 
echter wel genoeg van 
moeten hebben gehad. 
Maar toch !_ 
Het houten planken bed 
met matras had echter 
toch voldoende 
rust gegeven zodat we om 
zes uur opstonden en ons 
klaarmaakte 
     voor het ontbijt. 
Ik verzorgde de wond en 
om klokslag 



     zeven vertrokken we met de truck naar de plaat s die we de vorige 
     dag ijlings hadden verlaten. Daar werd met het  laden van het hout 
     begonnen waarbij ik de videocamera alles liet registreren._ 
           Het was hard en gevaarlijk werk om alles  op de trailer te 
     krijgen en vast te sjorren. Met de  gillende m achine werden de 
     bomen omhoog geduwd langs twee schuin tegen de  trailer op liggende 
     boomstammen. De eerste boom werd vastgemaakt w aarna de rest er 
     tegenop werd geduwd. Intussen werd een zware s chakelketting rond 
     de lading aangebracht en met een supergrote wa rtel van ca. een 
     meter verder aangedraaid. Op de weg terug zate n we boven op de 
     boomstammen en moest de wartel steeds opnieuw worden aangedraaid._ 
           Het zou een mooie terugtocht worden want  door het gewicht 
     van de lading was de wagen minder bokkig op de  oneffen weg._ 
           

Ik ving een van de mooie grote blauwe weerschijnvli nder 
     daar deze een van de boomstammen op de truck u itkoos om uit te 
     rusten. Hoog in de bomen speurde ik naar het r ijke dierenleven 
     waaraan het in het lagere deel van het woud zo  op het eerste oog 
     ontbrak. En ja, tussen de boomtoppen waren vel e vogels te zien 
     zoals de grote toekans met hun zwarte kleed en  overdadig grote 
     snavels waarmee ze de bessen in het bladerdak te lijf gingen. Ook 
     een soort kraaiachtige vogel met prachtig geel omrande ogen was 
     veel te zien. Natuurlijk was ik er op uit om o ok apen te 
     ontdekken en zo nu en dan dacht ik ze ook te z ien springen tussen 
     de takken van de hoogste bomen. Opeens viel mi jn oog op een 
     fantastisch schouwspel. Heel hoog in de kruin van een minstens 
     vijfendertig meter hoge woudreus zag ik een pa artje roodgele 
     ara's met elkaar zitten  bakkeleien. Deze voge ls in de dierentuin 
     zien is wel mooi maar als je dan dit meemaakt springt je hart je 
     in keel van opwinding. Jammer dat de auto door denderde en ik heb 
     spijt dat ik toen de chauffeur niet gevraagd h eb even te stoppen 
     zodat ik deze juwelen van het vogelrijk in hun  biotoop kon 
     filmen. We hadden voordat de rit begon met de chauffeur 
     afgesproken dat deze ons onderweg bij de eerst e kreek moest 
     afzetten zodat we daar ons geluk nog eens kond en proberen. Ik had 
     de dag tevoren op de heenweg een voor mij onbe kend soort vis 
     gezien en wilde naast het zoeken naar Rivuluss en ook uit zien te 
     vinden wat dat voor een soort was. Zoals afges proken werden we 
     bij de kreek afgezet en het scheelde geen haar  of de automotor 
     sloeg daarbij af. Als je bedenkt dat deze alle en met een speciaal 
     motorische zwengel kon worden gestart of door aangeduwd of 
     getrokken te worden kun je de zucht van verlic hting van de 
     chauffeur levendig voorstellen toen de motor n a een ijzig 
     langzame omwenteling toch weer op toeren kwam.  Nadat de ronkende 
     auto buiten gehoorsafstand was waren wij weer alleen in het grote 
     woud. We maakten wat dia's en onderzochten de waterkwaliteit op 
     zuurgraad, temperatuur, totale hardheid, carbo naathardheid, 
     kleur en de aanwezigheid van nitriet of nitraa t. De bodem van het 
     kreekje was niet vast en al wadend zakte ik ze ker telkens 50 tot 
     70 centimeter diep in de zuigende bladerprut. De meeste visjes 
     waren met het schepnet goed te vangen. Het gro te treknet was niet 
     te gebruiken omdat er overal takken en planten  uit het water 
     oprezen. We moesten al wadend tussen de begroe iing zeer op onze 
     hoede zijn voor giftige slangen. Doordat de kr eek eigenlijk geen 
     echte oever had maar vlak uitliep in het woud en tussen het 
     dichte onderhout was het ook moeilijk de loop naar boven of 



     beneden te volgen zodat we besloten dicht in d e omgeving van de 
     weg te blijven. Een uur lang waren we bezig to en ik met mijn net 
     een haal onder een groep varenachtige oeverpla nten deed. Vanonder 
     een van de bladeren schoot in 'n fractie van e en seconde een 
     insect naar mijn gezicht en stak me zonder par don in de lip om 
     daarna linea recta weer terug onder het blad t e schieten. Het was 
     een roofwesp en ik had het nest van de kolonie  verstoord dat 
     onder aan het varenblad was gemetseld. Ik schr eeuwde het uit van 
     de pijn en de schrik, liet het net vallen en m aakte me uit de 
     voeten. Melville en ik bleven op afstand om af  te wachten of er 
     nog meer aanvallen zouden volgen  maar deze bl even gelukkig uit._ 
           Mijn lip brandde en werd zienderogen dik ker. Voorzichtig 
     ben ik daarna het net gaan halen, op alles voo rbereid. Na drie 
     uur nam de pijn af. We visten gedurende die ti jd echter gewoon 
     door maar bleven op een veilige afstand van al le mogelijke 
     plaatsen waar de wespennesten konden hangen._ 
           De vangst was groot maar de vreemde vis en Rivulussen werden 
     niet gevangen. Eigenlijk was daarmee deze eers te expeditie een 
     teleurstelling geworden. Wat ik niet wist was dat dit niet de 
     laatste teleurstelling zou zijn. Ik had echter  al zo'n bruin 
     vermoeden dat de dingen niet gingen zoals ik z e mij had 
     voorgesteld. Door de vaak aanhoudende regen en  de telkens weer 
     terugkerende perioden van in het water staan w as de wond aan mijn 
     been witachtig geworden en zwol enigszins onts token op. Veel pijn 
     deed deze echter niet. Terug op Skull-point be sloten we zo snel 
     mogelijk naar de stad terug te keren om van da aruit een nieuwe 
     trip te plannen. Dit lieten we Albert weten en  deze vertelde ons 
     dat we van geluk konden spreken daar er naar z ijn zeggen rond het 
     middaguur een vliegtuig van de Maatschappij zo u landen en ons 
     naar Georgtown kosteloos terug zou vliegen. Ev en later werd dit 
     echter afgeblazen zodat we uiteindelijk weer e ven blij waren 
     geweest met de bekende dode mus. Nu wilde ik p ersé die dag terug 
     omdat de volgende dag op zondag over de charte rvlucht naar de 
     Kaieteur- watervallen met ons contact zou word en opgenomen.   
     Daarom vroeg ik Albert een vliegtuig voor mij te bestellen 
     waarvoor ik dan wel zou moeten betalen uiteraa rd. Daar de 
     telefoon al enige dagen defect was werd over d e radio contact 
     gezocht met allerlei mensen en instanties en A lbert liet geen 
     mogelijkheid onbenut. Zelfs de politiecommissa ris, een goede 
     vriend van Albert werd ingeschakeld maar er wa s geen vliegtuig te 
     krijgen.  
 

Het grappige was dat toen wij later in de stad een 
     biertje zaten te drinken veel mensen hadden me egeluisterd naar 
     onze pogingen om van Skull-point weg te komen.  Oom Albert had de 
     zaak als bijzonder dringend aangegeven en dat zorgde er voor dat 
     dit alles door velen als een spannende zaak we rd gevolgd op de 
     vrije radiofrequentie. Hoe dan ook we kwamen n iet weg. Er was 
     echter nog het bootje en dat zou die middag om  twee uur naar 
     Bartica oversteken. We zouden dan vandaar de s nelboot naar Parika 
     kunnen nemen en daarna met de taxi weer naar G eorgtown rijden.   
     Dat was weliswaar een langdurige tocht maar we  zouden dan 
     tenminste de zondag terug zijn._ 
           We wasten ons en aten snel nog wat waarn a oom Albert ons 
     naar de boot bracht. Hij regelde een plaats bo ven op het dek.   
     Onderin is voor de zwarten zo stelde hij racis tisch vast.   



      

 
 
 

Hijzelf behoorde net als Melville tot de groep half bloeden 
daar 

     zijn zwarte voorouders zich met de indiaanse o erbevolking van dit 
     gebied met elkaar vermengden. Hij vond zichzel f meer waard dan 
     zijn zwarte landgenoten en ik moet zeggen dat dit voor bijna alle 
     mensen van zijn huidkleur gold. Ik denk dat de  instelling van de 
     zwarte mensen in Guyana hieraan extra voeding gaf. De zwarten 
     hadden weliswaar de touwtjes in handen op poli tiek gebied en waren 
     numeriek in de meerderheid maar de handel en h et vernuft waren 
     geheel in handen van de Indiase en mix- inwone rs van het land. Ook 
     het geld wat op een nette manier verdiend werd  kwam in de regel 
     niet bij het zwarte deel van de bevolking tere cht. Hieruit valt 
     af te leiden dat er ook een duidelijke onderli nge kompetitie 
     bestond tussen de diverse bevolkingsgroepen._ 
           In stad moest iedereen naar de pijpen va n de zwarte 
     ministeries dansen en zo waren er regels dat i n een bedrijf van 
     een bepaalde grootte, ook al was dat bedrijf i n handen van een 
     andere bevolkingsgroep, een deel van het leidi nggevende personeel 
     uit negers moest worden samengesteld. Aan de r and van de bush 
     waar wij op dat moment nog zaten gold die rege l ook en deze werd 
     ook uitgevoerd, echter was de daarvoor uitgeko zen zwarte man 
     duidelijk niet tegen het overheersende leiders chap van Albert op- 
     gewassen en liet zich openlijk door hem als 'n  noodzakelijk kwaad 
     afschilderen._ 
           Er bleek vertraging te zijn of zoiets wa nt een half uur 
     later was er nog geen vertrek activiteit. Bij navraag bleek dat 
     de motor tijdens het olie- verversen door de m ecanicien naar de 



     verdommenis was geholpen. Hij had een te lange  stalen peilstok 
     gebruikt en deze dwars door de gietijzeren car terbodem 
     heen gestoken. Er zat een gat in van ca. 5 cm.  doorsnede. Alle 
     olie was natuurlijk uitgelopen en in een poel van olie en water 
     werden verschillende pogingen ondernomen om de  zaak tijdelijk 
     weer dicht te krijgen. Dit had geen succes en de tijd kroop 
     voorbij. Het was inmiddels 4 uur en nog steeds  werd er aan de 
     motor gewerkt. Alle mensen aan boord werden on geduldig en de 
     meesten pakten hun spullen en zagen hun geplan de thuistrip in het 
     water vallen. Sommigen waren al meer dan twee maanden van huis en 
     hadden zojuist hun loon ontvangen en wilden da armee terug naar de 
     bewoonde wereld. Ook voor ons kwam dit wel hee l slecht uit._ 
           Een Indiaan welke met z'n kano van de ov erzijde van de 
     Mazaruni was aan komen varen bood uitkomst. Hi j zou terug- 
     peddelen naar huis zo'n 4 a 5 kilometer ver aa n de overzijde en 
     daar zijn motorbootje ophalen om ons daarmee n aar Bartica te 
     vervoeren. Bij de mensen die met ons mee zoude n gaan was ook een 
     vrouw met een ziek kind. Verder waren er natuu rlijk veel meer 
     gegadigden dan er plaats was. Zo ontstonden er  wat 
     meningsverschillen maar deze werden weer bijge legd en terwijl wij 
     naar het steeds kleiner wordende stipje op het  water keken brak 
     er opnieuw een tijd van wachten aan. Een uur e n vijftien minuten 
     later bereikte hij onze oever en werd begonnen  met het laden van 
     de boot. Toen alles op z'n plaats zat startte de Indiaan de motor 
     en na een paar seconden sloeg deze weer af zod at we stuurloos van 
     de wal wegdreven. Aanvankelijk had iedereen no g schik maar toen 
     de motor niet aan wilde slaan gingen er stemme n op om Melville en 
     mij maar overboord te smijten. Onze aanwezighe id bleek het 
     ongeluk en de pech met zich mee te dragen en w ij werden 
     schertsenderwijs daarom verantwoordelijk geste ld voor deze nieuwe 
     tegenvaller._ 
           Naar de kant gepeddeld en motor weer aan  de praat gebracht.   
     Eindelijk waren we op weg. Er stond een stramm e wind uit het 
     oosten en dat was precies de richting waarin w ij voeren. Het 
     bootje was overvol en de gangboorden lagen zow at gelijk met de 
     waterspiegel. Naarmate we meer het open water bereikten werden de 
     golven hoger en spoelden vaker over de boeg en  gangboorden.   
     Buiswater sloeg steeds vaker over en er moest steeds gehoosd 
     worden. Melville ontvouwde zijn meegebrachte p lasticzeil en 
     ieder die in de boot zat kroop er achter of on der om niet doornat 
     te worden. Ikzelf bracht alleen de cameraspull en in veiligheid.   
     Ik moest er niet aan denken dat er iets met de  geleende spullen 
     van Dhr. Schuurman zou gebeuren. Het zag er ec hter niet echt 
     rooskleurig uit en de nog af te leggen weg nog  zeer lang. We 
     hadden de stroming van de rivier mee maar dit zorgde voor extra 
     hoge golven i.v.m. de windrichting. Nu ben ik niet gauw bang op 
     het water omdat ik jaren op zee zeilend mijn v akanties had 
     doorgebracht. Hier echter voelde ik mij niet o p mijn gemak vooral 
     omdat geen enkel reddingsartikel aanwezig was. _ _ 
           Gelukkig voor ons bleven we drijven en k wamen in de rustige 
     lei van de oevers van Bartica. Onze dank aan d e Indiaan was groot 
     en dat lieten we hem weten door niet af te din gen op het veel te 
     hoge bedrag dat hij ons rekende per persoon. T erug in Bartica 
     "The Ashole Of The World" gingen we weer bij d e vader en moeder 
     van Patsy op bezoek. Die avond, zaterdag 15 ju li 1989, was een 
     heel bijzondere. Ik maakte voor het eerst van mijn leven een echte 



     uitgaansavond in de binnenlanden mee. Iedereen , arm of rijk, trok 
     z'n mooiste kleren aan en wandelde of liever " flaneerde" door de 
     armoedige straten van de stad. Overal stonden groepjes mensen met 
     elkaar te praten en hadden de mensen plezier m et elkaar. Iedereen 
     scheen elkaar te kennen en we dronken enkele b iertjes in het naar 
     urine stinkende hotelletje vlakbij de stads- e lektragenerator die 
     een hels kabaal maakte. Helaas was onze Nederl andse vrind Jerry 
     nergens meer te vinden en wisten we dus niet o f we nog op tijd 
     zouden zijn om telefonisch de trip naar de Kai eteur- waterval te 
     regelen. We sliepen maar kort in het bewegende  huis op palen want 
     om 6 uur de volgende morgen vertrokken we met de eerste snelboot 
     in de richting van Parika. Die zondagmorgen wa s de rivier zo glad 
     als een spiegel en de zonsopkomst gaf het damp ende oerwoud een 
     heel sinister en spookachtig uiterlijk. We voe ren kort langs de 
     oever omdat er onderweg nog iemand moest worde n afgezet en daarna 
     ging het hard in noordwaardse richting naar Pa rika. Daar namen we 
     een taxi die ons s'morgens om iets over acht i n Georgtown 
     afleverde._ 



 
 
 
 

HOOFDSTUK 6 
 

LETHEM- RUPUNUNI DISTRICT 
 
 
           De hele zondag hadden wij zitten wachten  op het telefoontje 
     van de onbekende die onze trip naar de Kaieteu r zou regelen maar 
     dit kwam maar niet. Ik had er bij Melville op aangedrongen dat er 
     snel een nieuw reisdoel moest worden besproken  en dat wanneer de 
     Kaieteur niet haalbaar bleek ik er de voorkeur  voor had naar het 
     verre binnenland te gaan om daar nog niet onde rzochte gebieden 
     af te stropen en misschien zo op nog onontdekt e vissoorten en 
     misschien wel nieuwe Rivulussen te stuiten. We ndell, de broer van 
     Melville, had zijn goudwin installatie- en plo eg aan de grens met 
     Venezuela in de buurt van Ankoko-island in de Winnamu rivier._ 
           Dat was een van de doelen die hoog op mi jn verlanglijstje 
     stond. Verder wilde ik beslist het savannegebi ed rondom de 
     plaats Lethem bezoeken. We besloten dit eerst te doen. Wendell 
     had liever dat de trip naar zijn "gold-drudge"  later zou 
     plaatsvinden. Als wij daarheen zouden vliegen was het 
     onvermijdelijk dat een deel van de bemanning h et werk zou willen 
     verlaten om met dat vliegtuigje weer terug te keren naar de 
     bewoonde wereld. het zou hem dan weer veel moe ite kosten om de 
     post bemand te krijgen._ 
           Lethem was voor mijn gevoel daarom zo be langrijk als 
     mogelijk onderzoeksgebied daar hier twee totaa l verschillende 
     riviersystemen hun bron en bovenloop hadden._ 
           Aan de ene kant stroomde de Takutu rivie r af van het 
     savannehoogland en vloeide uit in de Rio Branc o, een grote 
     rivier die zijn water weer in de zuidelijk gel egen Amazone 
     afliet. Aan de andere kant was daar de bron va n de Rupununi, de 
     rivier waar het gebied z'n naam aan te danken had. Deze Rupununi 
     echter stroomde af in noordwaardse richting om  uiteindelijk met 
     de wilde bovenstroom van de Essequibo samen te  vloeien en uit te 
     monden aan de noordzijde van het Zuid-Amerikaa nse continent._ 
           Uit een intensief onderzoek van beide ri vierbovenlopen en 
     alle zijstroompjes welke deze voeden, en een g oede rapportage van 
     de verschillende vissen die er hun habitat heb ben moest naar mijn 
     mening een groot aantal conclusies kunnen word en getrokken.   
     Conclusies m.b.t. de oorsprong en afscheiding van diverse soorten 
     en eventueel geslachten. Dit alles op slechts enkele tientallen 
     kilometers van elkaar. Ideaal expeditiedoel du s en ik was van 
     plan daar een hele week te verblijven. Melvill e had daar geen 
     bekenden of familieleden maar een paar telefoo ntjes leverde 
     redelijk wat aan informatie op en ook iemand d ie ons kon 
     vertellen bij wie we te rade moesten gaan als we daar waren 
     aangekomen. Een visvanger/exporteur had er zij n domicilie en van 
     hem konden we de beste informatie ontvangen._ 
           Wendell gebruikte zijn relatie met een v an de piloten die 
     op Lethem vlogen en arrangeerde voor ons een v lucht met de 
     “Air-van” die voor zessen de volgende morgen z ou opstijgen._ 
           Voor de matsprijs van 1500 GD de man kon den we de heentocht 



     maken. We moesten echter al om 5 uur opstaan o mdat deze 
     "luchtbus" vanaf de luchthaven Timehri zou ver trekken en dat was 
     nog zeker 35 kilometer rijden over een weg met  diepe gaten en vol 
     mensen die allen op weg waren om in de stad te  werken of hun 
     producten te verkopen. Chaos dus. 
 

 
_ 
           Op tijd aangekomen en spullen in de buik  van dit oude 
     vierkante transportvliegtuigje geladen. Het wa s moeilijk voor te 
     stellen dat het ding "vliegwaardig" was maar d e andere 
     passagiers keken allen blij en monter dus was er ook voor mij 
     geen aanleiding om mij ongerust te maken. Het interieur stelde 
     ook al niet veel voor want op 6 zitplaatsen na  was de hele romp 
     leeg. Ik telde ca. 18 passagiers, meest vrouwe n met tassen vol 
     spullen, en enkele jonge mannen die allen een plekje voorin in 
     beslag namen en daar op de grond gingen liggen . Melville en ik 
     hadden afscheid genomen van Wendell. Ik nam pl aats op een van de 
     tempex dozen waar de vangspullen in zaten. Mel ville trok een zak 
     rijst onder z'n gat en was daarmee ook klaar v oor de vlucht die 
     anderhalf uur zou duren. Het was nog stikke do nker toen we 
     opstegen en ik zag onder mij de lichten van de  Bauxietstad 
     Linden onder mij vervagen._ 
           Langzaam verlichtte de zon daarna de hem el tot een 
     bloedrode band waarna het dampende oerwoud ond er ons tekening 
     begon te vertonen._ 

           Om ongeveer half acht in de ochtend land den we met een 
ferme klap op het 

     vliegveldje van Lethem. Het was niet meer dan een betonbaan van 
     een 10 meter breed en daaromheen niets dan gra s. Daar er niemand 
     was werden we door de zijuitgang langs het aan komstgebouwtje 
     gevoerd en ging iedereen in de richting van ee n klein hotelletje 
     om daar papieren te gaan zitten invullen._ 
           Daar wij niet wisten waarvoor dat was vr oegen we of wij ook 
     die formulieren in moesten vullen. Alleen als we door zouden 



     reizen over de grens naar Brazilië, zoals zij,  moesten wij de 
     papieren invullen. Wij waren echter van plan t e blijven en 
     informeerde bij dat hotel naar een mogelijk on tbijt en een 
     kamer. Het antwoord van de aanwezige poetsvrou w was niet echt 
     bemoedigend. De baas kwam pas over een of twee  uur en er was geen 
     suiker en gebrek aan nog veel meer. Wegwezen d us, dachten 
     Melville en ik. Op de rode zandweg die voor he t hotel langs liep 
     kwam een man voorbij die hier zo te zien beken d was en we vroegen 
     hem of hij voor ons een onderkomen wist. In pl aats van ons de weg 
     uit te leggen bracht hij ons lopend een heel e ind verder naar een 
     naar zijn zeggen veel beter hotel dan hetgeen waar wij voor 
     stonden. Hij was zeer spraakzaam en in korte t ijd wisten we zijn 
     naam, Terry en de helft van z'n levensloop. 
 

 
 
           Melville was een beetje op z'n hoede en waarschuwde mij 
     niet teveel van onszelf prijs te geven. De kna ap was zonder werk 
     en leek mij een goede gids voor de komende dag en. Zijn 
     toeschietelijkheid bij het geven van informati e leerde ons ook 
     dat de man die hier een vangstation voor tropi sche vissen dreef 
     kort tevoren was overleden. Wat een pech voor hem en cynisch 
     genoeg ook voor ons. Zou de pech ons ook hier in de savannen ons 
     achtervolgen? Tot nog toe hadden we vandaag al les op rolletjes 
     zien verlopen. Het hotel bleek inderdaad goed en verzorgd te 
     zijn. Ook het ontbijt was heerlijk en sinds da gen had ik niet 
     meer zoveel naar binnen geschranst. Ondertusse n lieten we het 
     hotelpersoneel voor ons navraag doen voor een vervoermiddel._ 
           Hier op de savannen waar nauwelijks bome n groeien en veel 
     struiken en gras het landschap bepalen, is een  jeep hét 
     vervoermiddel. Het was weliswaar officieel dro ge tijd maar de 
     regentijd bleef maar aanduren ook in deze regi o. Naar het zeggen 
     van de mensen die hier woonden had het in zeke r de laatste 
     honderd jaar niet zo lang en aanhoudend gerege nd. Op de savannen 
     was daarom veel water, vooral op de wegen waar  veel gereden werd 



     veroorzaakte dit veel diepe plassen. Een norma le auto zou hier 
     direct stranden. Typisch voor het gebied dat e en hoofdzakelijk 
     op de veeteelt gerichte economie heeft is de e norme weidsheid 
     hier en daar onderbroken door de termietenheuv els en slierten van 
     bebossing langs de watertjes die de savannen d oorstromen._ 
           In de verte is het bergmassief van de Ka nuku Mountains te 
     zien in een blauwe schijn._ 
           Het blijkt dat niet ver van het hotel ee n man woont die een 
     jeep bezit en we krijgen z'n adres. Mr. Walker  was niet thuis 
     maar was op weg en kon elk moment terug komen.  Het duurde dan ook 
     niet lang voor we met hem stonden te onderhand elen over de 
     verhuur van zijn wagen en diensten. We konden geen exacte prijs 
     vastleggen maar hij zou ons niet het vel over de oren halen zoals 
     hij beweerde. Vlug werd een reisplan opgesteld  en nadat benzine 
     in jerrycans was ingeladen en bij een familiel id van Terry nog 
     wat eetbaars was gekocht gingen Mr. Walker en zijn zoontje, Terry 
     Melville en ik op weg in zuidelijke richting o m de kreken van de 
     Takutu als eerste af te vissen. 
 

 
 
 
           We passeerden eerst twee kreken die zó s nel stroomden dat 
     het water onmogelijk kleinere aquariumvissen k on bevatten. Het 
     water gierde door de bochten en kolkte bij elk e steen die het 
     onder de oppervlakte ontmoette. We vervolgden onze tocht op zoek 
     naar betere omstandigheden om vissen te vangen . Bij de derde 
     kreek zagen we een tamelijk rustig stromend wa ter waar veel 
     begroeiing was aan de kanten. Ideaal voor het vangen van vissen._ 
           Ik trok mijn kleren uit en ging in zwemb roek naar beneden 
     om in het water mijn net uit te proberen. Maar  voor ik de oever 
     bereikt had zag mijn lijf zwart van de kleine beestjes die elk 
     voor zich een bloedende beet in mijn vel achte rlieten. Plotseling 
     jeukte mijn hele lijf en Mr. Walker lachte en bracht mij vanaf de 
     brug op de hoogte dat het hier om "Kaburu's" g ing en dat het 



     zeker onverstandig was om te krabben omdat zoi ets alleen maar tot 
     nog ergere jeuk leidde en ook ontsteking van d e wondjes tot 
     gevolg zou hebben. Deze kaburu is de zandvlo v an de steppen en is 
     een plaag voor het grazende vee. De diertjes z ijn heel zacht en 
     kwetsbaar en daardoor makkelijk dood te wrijve n echter is hun 
     aantal zo groot dat je handen te kort komt om ze op tijd te 
     vermurwen. Daartegenover staat dat ze ogenblik kelijk bijten als 
     ze vanuit het gras op je springen. Melville di e intussen ook naar 
     beneden gekomen was om me bij het vissen te he lpen was ook van 
     onder tot boven met bloedvlekjes bezaaid en sa men bleven we zo 
     veel mogelijk onder water om van de kaburu's a f te zijn.  
 

 
 
 
We zagen 

     er gruwelijk uit en smeerden ons helemaal in m et Autan-olie. De 
     fles was zo opgebruikt en we hadden er totaal geen bescherming 
     van. Nog zie ik die grijns van Mr. Walker, onz e jeepchauffeur._ 
           Intussen vingen we wel een enorm aantal vissoorten. Enkele 
     daarvan waren; Nannostomus unifasciatus, Nanno bricon eques, 
     Chilasoma festivum, diverse roofvissen en vele  zalmpjes. Ook een 
     paar zoetwater garnalen belandden in ons net. We lieten ons met de 
     stroom meedrijven en zwommen dan met het sleep net wijduit naar de 
     kant en dreven dan de vissen uit de oeverbegro eiing het net in._ 
           Van alle soorten verzamelden we enkele l evende exemplaren 
     in plastic zakken en nummerde alles zorgvuldig  met het 
     vindplaatsnummer.(Nr.3) Bij alle pogingen ving en wij geen Rivulus 
     en we gingen desondanks met goede moed op weg naar de volgende 
     kreek die de weg zou kruisen. Onderweg kregen we meermaals pech 
     en bleef de jeep stomweg afslaan als we weer d oor een van de 
     diepere plassen waren gereden. Met 'n duppie o f zoiets maakte 
     Derrick, zoals Mr. Walter van voren heette, de  carburateur dan 
     los en verwijderde het ingelopen water zodat d e motor weer op 
     gang kon worden gebracht. Zoiets duurde zelden  langer dan 10 



     minuten zodat er tijd was om wat dia's te make n. De savanne was 
     rijk aan dieren die door onze aanwezigheid wer den opgeschrikt.   
     Als de auto weer aangeduwd was, de starter wer kte niet, ging het 
     weer verder over de steeds heter wordende vlak te. De volgende 
     kreek was nog mooier dan de vorige. Het water stroomde zachtjes 
     en de oevers waren vlak. Het vangen van vis wa s hier een zeer 
     aangename bezigheid en iedereen behalve Derric k ging te water om 
     bij het vangen te helpen. Het heldere water wa s heerlijk koel op 
     de diepere plaatsen waar het ca. 23 tot 24 gra den mat. Op de 
     ondiepe met planten begroeide oeverdelen was h et water echt heet 
     en kon door het gebrek aan stroming wel oplope n tot 35 graden 
     Celsius. Ook in dit water ving ik vissen.! 

 
 
De beplanting bestond uit 
een uiterst fijnbladige 
op 
Ambulia lijkende 
plantensoort (geen 
Cabomba) en de bodem was 
bedekt met een deken van 
naaldgras. In de minder 
hard stromende 
delen stonden fraaie 
waterlelies. Ik nam van 
het fijne 
groen wat mee in de hoop 
uit te kunnen vinden wat 
voor ,n 
plantensoort het ging. 
Ook vingen we de larven 
van kikkertjes._ 
Teleurstelling natuurlijk 
toen hier zelfs, in dit 
typische 
watertje voor Rivulussen 
geen enkele 
vertegenwoordiger van het 
geslacht werd gevonden. 
Rivulussen houden niet 
van sterke 
stroming en het was nog 
maar kort geleden dat het 
water hier met 
bulderend geraas omlaag 
was gekomen. Misschien 
hadden ze hier 
     nooit gezeten maar 
het was ook mogelijk dat 
ze tijdelijk naar wat 

     meer stroomafwaarts gelegen gebieden waren uit geweken. Zo 
     probeerden we nog meer plaatsen om tegen de mi ddag naar het dorp 
     terug te keren. De hitte was ondraaglijk gewor den en zelfs de 
     dieren waren niet meer te zien. We snakten naa r een lekker koel 
     glaasje prik of bier, 't kon niet schelen wat.  Terug aan de rand 



     van het dorp stond een bord aan de kant van de  weg met de tekst; 
     _Wecome to Lethem._ en ik nam de camera uit de  tas en begon dit 
     bord te filmen. Het leek me voor later leuk om  deze 
     welkomstwoorden aan het begin te monteren van het deel dat in die 
     streek op film zou worden gezet._ 
           Uit een van de huizen, daar waarvoor wij  waren gestopt kwam 
     nu een zwarte jongeman rennen en riep mij toe dat ik moest 
     stoppen met filmen. Terwijl hij met zijn ID-ca rd zwaaide waaruit 
     bleek dat hij officiële bevoegdheid had, vroeg  hij heftig wie mij 
     het recht gegeven had hier te "flimmen" zoals hij het noemde. En 
     wie mij toestemming gegeven had om hier in Let hem te zijn._ _ 
           Ik vertelde hem dat niemand mij deze toe stemming had 
     gegeven maar dat ik aannam dat daarvoor geen r eden bestond. Nou 
     ik kan wel zeggen dat hij toen verschrikkelijk  in zijn eer was 
     aangetast want zoals later zou blijken moest i edere gast zich in 
     dit dorp eerst bij de plaatselijke politie én bij hem, de 
     Immigration-officer, melden. We vertelden hem dat niemand ons dat 
     verteld had en dat wij ook geen soortgelijke a anwijzingen hadden 
     gelezen. Nu kreeg ook Derrick ongenadig de win d van voren. Hij 
     als ingezetene van de stad had zich schuldig g emaakt aan 
     nalatigheid en ons onder zijn hoede genomen zo nder de gevolgen 
     daarvan te overzien. Waar ze vandaan kwamen we et ik niet precies 
     maar voor we het wisten stonden we onder bewak ing van twee met 
     geweren bewapende soldaten en werd de videocam era met de films in 
     beslag genomen. Wij werden onder bedreiging va n de geweren 
     meegevoerd naar het politiebureau waar men ons  uitgebreid 
     visiteerde en ondervroeg. Melville zorgde er a ngstvallig voor dat 
     ik mij niet te kwaad maakte zodat er misschien  nog wat te redden 
     viel. Maar nee, er was geen praten wat hielp e n deze jonge beambte 
     bleef erbij dat de film in beslag werd genomen . Zelfs toen ik 
     aanbood om het stukje met "Welcome to Lethem" te wissen en de 
     rest van de film, waar al de belevenissen tot dat moment op 
     stonden, aan hun te tonen veranderde dat niets  aan zijn houding.   
           Toen bedacht ik mij dat ik nog steeds ee n stuk papier bij 
     me had dat redding kon brengen. Wim Suyker had  namelijk een brief 
     geschreven aan het ministerie van landbouw en visserij om 
     toestemming voor het doen van onderzoek en het  vangen van 
     tropische vissen. Het antwoord was gekomen en gaf toestemming om 
     vissen te vangen. De laatste regel hield echte r een verbod in om 
     de vissen levend het land uit te brengen. Nu h ad ik thuis deze 
     brief een beetje "aangepast" waarbij ik deze l aatste regel 
     weggekopieerd had en het aanschrift van Wim ve randerd in dat van 
     mijzelf. Het geheel zag er echter bijzonder go ed uit._ 
           Ik haalde de brief zonder overleg met Me lville tevoorschijn 
     en gaf hem aan de Immigration-officer. Deze be greep de strekking 
     hiervan niet meteen en moest door de politiema n worden geholpen._ 
           Hierna werd hij helemaal zenuwachtig en begon duidelijk 
     zwetend nog heftiger tegen mij z'n macht tento on te spreiden. Hij 
     bleef bij zijn beslissing en de band bleef daa r. Het ministerie 
     moest dan maar beslissen of ik deze terug kon krijgen. Ik kneep 
     hem een beetje want als het bedrog op een of a ndere manier aan 
     het licht zou zijn gekomen had de hele trip in  de cel geëindigd._ 
     De politiecommissaris keek wel naar wat er op de band stond en 
     genoot zienderogen van de beelden. Hij vond da t zijn collega te 
     ver ging maar had geen autoriteit om hem op ee n andere gedachte 
     te brengen. Hij stelde daarom voor dat wij gin gen praten met het 



     districtshoofd welke ook in Lethem zijn zetel had._ 
           De slimme Immigration-officer zorgde ech ter eerst voor een 
     apart onderhoud met deze district commissaris zodat bij voorbaat 
     al vast stond dat wij met het eerstvolgende vl iegtuig moesten 
     vertrekken. Het bleek dat die middag de Air-va n nogmaals zou 
     tussenlanden en de District commissaris kon ni ets anders doen 
     als ons toestemming geven de vissen te houden en gebood ons met 
     de Air-van van die middag terug te vliegen naa r Timehri._ 
           Ik probeerde nog de tape voor een lege t e verwisselen maar 
     dat bleek niet mogelijk._ 
           We betaalden Derrick en werden onder bew aking als boeven 
     naar het hotel gebracht alwaar we onze spullen  konden pakken om 
     daarna regelrecht naar de landingsstrip gebrac ht te worden.   
     Melville moest niet weg daar hij als Guyanees geen permissie 
     nodig had gehad om naar Lethem te komen. Hij g ing natuurlijk toch 
     met mij mee terug. Het hotel was deels vooruit betaald zodat die 
     mensen er ook niet slechter op werden._ 

      Het vliegtuig was afgeladen vol met  bagage en  werd door de 
     autoriteiten gedwongen een deel van de lading uit te laden en ons 
     mee te nemen. Dit kostte ons nog eens extra en  ook de geforceerde 
     terugvlucht bleek lang niet zo goedkoop als di e morgen de 
     heen vlucht. De Immigration-officer stond onde raan de ingang van 
     het bagageluik en stak zijn hand naar me uit o m me te zeggen dat 
     ik mét papieren wel welkom zou zijn, de schoft .! Ik greep zijn 
     brutaal uitgestoken hand en terwijl ik die in een stevige greep 
     hield keek ik hem zonder iets terug te zeggen priemend in zijn 
     zwarte ogen met een vernietigende blik. Daarna  draaide ik me om 
     en had moeite mijn woede te bedwingen en hem n aar de strot 
     te vliegen. Snel klauterde ik over de hoog opg etaste balen naar 
     voren en voegde me bij Melville die de bagage naar binnen had 
     gewerkt. Kort daarop stegen we op en na een la nge stilte begon ik 
     opnieuw te filmen en legde de chaos in de vlie gtuigromp vast en 
     filmde vanachter het scheidingsgordijn de pilo ot en zijn 
     instrumentenpaneel. Deze traumatische tocht zo u mij nog lang 
     bijblijven en was het hoogtepunt van pech tot dan toe. Onderweg 
     bleek pas hoe hoog de reiskosten waren. Het ta rief werd gesteld 
     op 17.50 GD per pond en met de bagage werden w e op 350 pond 
     geschat. Verder moesten we de schade van de ui tgeladen bagage 
     dragen en deze werd gesteld op 375 GD. In tota al waren we die dag 
     voor het vliegen heen 3000 en voor het vliegen  terug 6500 kwijt._ 
           Voor het hotel en het ontbijt 690 en aan  Derrick 1000 
     terwijl de taxi van Timehri naar Georgtown ook  nog eens 500 GD 
     kostte. Totaal dus 11.690  wat neerkomt op zo' n Fl. 550,00 ._ 
           We hadden sinds het ontbijt rond kwart o ver acht die morgen 
     niets meer gegeten en ik had alleen maar een g laasje water op bij 
     de politiepost in Lethem. We waren die dag al vanaf 5 uur in de 
     morgen in touw. Teleurgesteld, doodmoe, honger ig en dorstig 
     kwamen we tegen zeven uur in Georgetown aan. O m de hele zooi zo 
     snel mogelijk te vergeten en een lekker maal b innen te krijgen 
     nodigde ik mijn gastvrouw en gastheer Patsy en  Wendell uit om met 
     Melville en mij in de stad eens lekker uit ete n te gaan. Zij 
     wisten een pas nieuw geopende zaak waar het go ed toeven was maar 
     zelf hadden ze dat nog niet uitgeprobeerd. Daa rom snel een bak 
     water over de kop op de achterplaats om het sa vannestof er af te 
     spoelen en in de beste kleren die ik bij me ha d. De wond aan mijn 
     been klopte en de beten van de Kaburu's jeukte n weer af en toe._ 



           Met bigfoot de stad in en het nieuwe res taurant opgezocht 
     waar we eerst een zware beproeving moesten doo rstaan. We moesten 
     namelijk vijf vervelend steile trappen op en m ijn benen voelde aan 
     als lood. Boven gekomen troffen we een oase va n rust in meer dan 
     een zin. Er waren ondanks het uur van de avond  maar weinig gasten 
     zodat we snel konden bestellen. We aten heerli jk en het was echt 
     gezellig zodat de herinnering aan de dag langz aam plaats maakte 
     voor prettiger gedachten. Alleen zo nu en dan rees er weer woede 
     op als ik er aan terugdacht. Na het eten beslo ten we nog een 
     toetje te nemen en ik bestelde iets dat ik nie t kende, met 
     vruchten. Het bleek een soort ijscoupe te zijn  en die had ik 
     beter niet kunnen bestellen. De volgende morge n had ik last van 
     een verschrikkelijke diarree met de Guyanese b ijnaam "shitins" 
     zodat ik er van overtuigd raakte dat ik zowel op de milkshake als 
     op het ijs verkeerd reageerde. Niet het bier w as de oorzaak van 
     mijn eerdere klachten, zoals Melville had bewe erd, maar 't ijs._ 
           Dat was in ieder geval een hele gerustst elling. Stel je 
     voor dat ik het zonder bier zou moeten doen._ 



 
 
 
 

HOOFDSTUK 7 
 

GOUDZOEKERS OP DE WINNAMU RIVIER 
 
 
           Na een hele slechte nachtrust gingen we die morgen op weg 
     naar het Ministerie van Home Affairs omdat een  volgend bezoek aan 
     de binnenlanden niet zo meer mocht verlopen en  er dus 
     vergunningen moesten worden gehaald. Normaal k ostte dit ca. vijf 
     dagen voor zo'n papiertje was klaargemaakt maa r Wendell wist dit 
     terug te brengen tot twee dagen. Bureaucratie ten top._ _ 
           Omdat het waarschijnlijk nog niet bekend  zou zijn dat ik in 
     Lethem gedeporteerd was en van mijn cassette b eroofd meldden we 
     hierover nog maar niets op het Ministerie. Eér st de benodigde 
     vergunningen krijgen was het devies. We vroege n vergunning aan 
     voor het gebied langs de Winnamu rivier en de Kaieteur- 
     watervallen. We hadden besloten op woensdag al s we de papieren op 
     tijd zouden hebben naar de goudwin-post op de Winnamu rivier te 
     gaan en daar de omgeving te onderzoeken. Die d insdag kregen we 
     het telefoontje over de charter naar de Kaiete ur die ook op 
     woensdag zou vertrekken en diezelfde dag weer terug zou keren._ 
           We kozen toen echter voor de vlucht naar  Winnamu omdat ik 
     met Wim Suyker een afspraak had gemaakt over d e te bezoeken 
     punten. Wim zou de Kaieteur dus later voor zij n rekening nemen en 
     daarbij kwam dat het bezoek aan Winnamu rivier  langer zou gaan 
     duren. Tenslotte had ik Wendell eindelijk bere id gevonden te gaan 
     en wilde ik ook deze kans met beide handen aan grijpen. Ik liet 
     het aanbod om op woensdag naar de hoogste wate rval van de wereld 
     te vliegen dus lopen. Wat een stommiteit toen bleek dat we op 

woensdag geen piloot konden krijgen die ons naar he t bewuste 
gebied kon vliegen. Wat een pech, wat een stomme pe ch.! Afijn er 
was niets meer aan te veranderen en we gebruikten d e dag om de 
spullen in orde te maken en de mensen op het Minist erie tot spoed 
te manen. God allemachtig, wat kunnen die mensen la ngzaam werken._ 
De typemachine werkte in slowmotion een aantal rege ls op 
papier die dan weer door drie tot vijf verschillend e mensen 
moesten worden gelezen en goed bevonden. Dan kwam e r iemand met 
een stempel en moest het geheel nog weer worden ond ertekend door 
de dienstdoende hoofdklerk of chef de equipe. Niet te geloven._ 
Het hele ambtelijke apparaat was overbezet en besto nd 
geheel en alleen uit zwarte mensen. Niemand gaf de indruk hard te 
werken en als er geen vacatures voor bevriende rela ties of 
familieleden meer te vergeven waren binnen de besta ande 
Ministeries dan verzon men wel weer een nieuw depar tement of 
Ministerie.  Je zag dan ook overal in de stad openb are gebouwen 
met naar buiten starende zwarte ambtenaren in witte  hemden, 
dromend van de wereld buiten. Voor de loketten ston den welhaast 
altijd rijen van min of meer geduldig wachtende bur gers._ 
Maar eindelijk kregen we op donderdag de gevraagde 
vergunningen. Die middag om vijf voor half twee, pr ecies op het 
moment dat het alarmsignaal van mijn horloge afging  stegen we op 
vanaf het vliegveld Ogle. Normaliter moest ik op di t moment mijn 



winkel na de middagpauze weer openen, vandaar dit a larmsignaal 
dat nog niet door mij was afgezet. Het werd een zee r ruwe 
turbulente vlucht op ca. 3000 voet hoogte in de Ces sna 206 die 
behalve vier passagiers tot de nok toe afgeladen wa s met 
onderdelen voor het goudzoek-platform. 
 

Alleen zittend op pas 
geverfde, nog natte ijzeren 
onderdelen met het hoofd 
onder het dak van de kleine 
machine gebogen en zo anderhalf 
uur 
lang was geen pretje. Ook Melville 
met z'n lange lijf had het 
moeilijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderweg maakte de piloot, die 
van Chinese afkomst was, 
even een klein ommetje om ons 
te laten genieten van het 
prachtige 
uitzicht dat het in de diepte 
stortende water van de Sakaika- 
waterval bood. 
 
 
 
 
 
 
 
Er gingen nogal wat verhalen over deze piloot de 
ronde en de meeste handelden over het telkens weer levend 
terugkeren na het een of andere vliegtuigongeluk wa arbij hij de 
piloot was. Hij overleefde naar ik kon tellen vier keer 'n crèche 

     maar daarbij waren telkens wel een paar passag iers omgekomen._ 



           Nu liet ik de dingen komen zoals ze kwam en en liet me ook 
     niet bang maken door deze verhalen. Ik geloofd e echter wel dat 
     hij tot het doen van riskante zaken in staat w as. Dat bleek al 
     heel snel toen hij de toppen van de bomen zowa t afmaaide bij het 
     aanvliegen van de landingsbaan "Etterengbang" welke was aangelegd 
     voor militaire doeleinden. Hier werd op kleine  schaal een grens- 
     conflict uitgevochten met de Venezolaanse rege ring. De 
     landingsbaan was niet meer dan een grasveldje tussen de aan alle 
     kanten hoog oprijzende bebossing. Het toestel kwam snel tot 
     stilstand vanwege het grote gewicht en de hell ing die de baan 
     had. Aan het eind werden we opgewacht door een  groepje mannen met 
     geweren en ik had de camera in de tas gehouden  zoals mij tevoren 
     was opgedragen. Ook kwam na korte tijd een ste l mensen op het 
     toestel toe en begonnen met de piloot te onder handelen over de 
     prijs voor hun terugvlucht. Wij laadden intuss en het toestel uit 
     en keken toe hoe de piloot met twee man méér a ls de kist kon 
     hebben aan de terugtocht begon. Allen naar vor en leunend om 
     zoveel mogelijk gewicht in het neusstuk te kri jgen zaten de 7 
     passagiers in het met volle toeren draaiende t oestelletje. Als 
     door een katapult afgeschoten liet de piloot d e rem los en schoot 
     naar voren in de richting van de bosrand. Nog net voor de boom- 
     toppen trok hij stijl op waarbij hij zowat op z'n staart stond om 
     vervolgens ijselijk traag over de bomen uit he t zicht te 
     verdwijnen. Iedereen stond met de adem ingehou den te luisteren of 
     er een vervolg op het motorgeluid zou komen en  ja, even later 
     haalde wij allen opgelucht adem toen de echo v an de motor over de 
     bomen ons bereikte._ 
           Na deze spannende momenten gingen wij on s melden bij de 
     dienstdoende douanebeambte. De post lag dicht bij de rivier die 
     ons scheidde van Venezuela. We kletsten wat ov er voetballers als 
     Van Basten en Gullit en konden het uitstekend vinden met deze 
     man. Uiteindelijk gingen wij op pad in de rich ting van de rivier 
     waar Garvan, de jongere broer van Melville op ons wachtte.   
     Hartelijk vielen beide broers elkaar in de arm en daar ze elkaar 
     vele jaren niet gezien hadden. Garvan, de bon- vivant van de 
     familie was zeer open en hartelijk en had een joviaal karakter 
     zoals later zou blijken._ 
           Samen met de metalen voorwerpen vulden w ij de boot totdat 
     de rand zowat gelijk met de waterspiegel kwam en zo voeren we de 
     rivier op die sterk kolkend zijn weg zocht tus sen de half 
     overstroomde oevers van het regenwoud. We name n nog wat 
     stroomversnellingen en legde aan op de andere oever, in Venezuela 
     dus. Daar werd nagevraagd of de bestelde buite nboordmotor was 
     aangekomen. Nee dus en daarom maar weer terug en stroomopwaarts 
     in de richting van het kamp. Aan mijn rechterz ijde passeerden we 
     Ankoko island welk door de Venezolaanse milita iren was veroverd 
     en bezet en de oorzaak van de burenruzie was. Het was een tiental 
     kilometers lang en bestond uit niets anders al s alles er omheen, 
     bomen en niets dan bomen. Hier en daar waren w achtposten met 
     zandzakken te zien. Meer activiteit kon ik nie t waarnemen._ 
           Het verhaal echter ging dat het er in de  nacht niet pluis 
     was en dat de vuurvliegjes zelfs op de oever v an 't Guyanese land 
     niet veilig voor het geweervuur van de militai ren waren en daarom 
     hun lichtjes niet lieten schijnen._ 
           Na zes uur in de avond was het verboden voor de goudzoekers 
     de rivier te bevaren. Dit werd echter bij wijz e van sport in de 



     wind geslagen en het kwam dan ook vaak tot nac htelijke 
     schotenwisselingen. Misschien schoot men opzet telijk mis of 
     konden de soldaten gewoon niet mikken, in iede r geval waren er 
     tot op dat moment nog geen doden of gewonden g evallen._ 
           Een tijd lang voeren we tegen de stroom op en zo nu en dan 
     waren er kampementen op de oever te zien. Mees tal een stuk kaal 
     geslagen oever met een uit palen opgebouwd ger aamte waarover een 
     gekleurd dekzeil was gespannen. Een van de kam pen was in gebruik 
     als kroeg en we kregen te horen dat er zo nu e n dan ook een 
     aantal hoertjes hun boterham verdienden. Deze werden vanuit 
     Venezuela overgevaren net zoals alle andere za ken die hier te 
     koop waren. Soms werd de stroming zo sterk en was het verval van 
     de rivier zó sterk dat het leek alsof we tegen  een heuvel 
     opvoeren. De kleine motor had er de grootste m oeite mee en 
     Wendell die het roer had moest goed op zijn te llen passen om de 
     onder water oprijzende rotsen niet met de schr oef te raken._ 
           Achter in de boot lagen een nieuwe schro ef en een die 
     totaal verwrongen was. Zo'n schroef had hier k laarblijkelijk geen 
     lang leven zo stelde ik vast. Vanuit de boot h ad ik goed zicht op 
     de dichte oevers waar het water onzichtbaar er gens eindigde._ 
           Vele vogels waren er te zien en ook zag ik regelmatig 
     nesten van bijen of wespen in de takken boven het water hangen._ 
            

 
 

Een prachtige grote ijsvogelsoort flitste laag over  de 
     bruine wateroppervlakte om vervolgens wat verd erop een lage tak 
     boven het water uit te kiezen als landingsplaa ts._ 
           Onderweg waren we een paar keer de "Drud ge" van een andere 
     goudzoekerploeg gepasseerd. Met heel lange lij nen lagen deze in 
     de stroom verankerd waardoor ze makkelijk naar  een andere plaats 



     te verhalen waren als het zoeken op een stuk r ivierbodem weinig 
     of niets had opgeleverd. Soms blokkeerde zo'n lijn de vaarroute 
     en werd de motor snel uit het water gehesen op  het moment dat we 
     over het touw gingen. Langzaam werd de rivier smaller en toen we 
     het kampement van Wendell bereikte was deze ho oguit nog 250 meter 
     breed. Vanuit de boot zag ik al dat dit een va n de best opgezette 
     kampen was. Er was een tent met twee vaste sla applaatsen, een 
     grote houten afsluitbare kist en een kluis met  daarbovenop een 
     nauwkeurige weegbalans. Verder was er nog de t ent voor de 
     manschappen en ik schat dat daar zo'n 15 man h un onderkomen 
     hadden in hangmatten. Iets verder naar achtere n tegen de rand van 
     het woud was een lage werkplaats met een grote  vrieskist en een 
     kanjer van een dieselgenerator die op gezette tijden aanging voor 
     de stroomvoorziening. Daarvoor was de keuken m et een half 
     gesloten vuurhaard waarin met hout gestookt we rd. Tafels met 
     houten banken boden plaats aan wel twintig man  indien nodig._ 
            

 
 

Verder was er vlak aan de oever nog een afdak op pa len welk 
     als bootshuis dienst kon doen en waarin de bot enbouwer zijn werk 
     kon doen. Alles zag er schoon uit en de platge trapte oever was 
     ontdaan van alle groen zodat slangen en ongedi erte zich er weinig 
     op hun gemak zouden voelen. Behalve de generat or was er een TV en 
     een videorecorder, een pingpongtafel en kon er  geschaakt 
     worden. De kleine aanlegsteiger bestond uit ee n brede hardhouten 
     plank met aan het einde twee oliedrums als dri jflichaam._ 
           Onder het afdak zaten enkele mensen toen  wij aankwamen maar 
     niemand stond op om een touw aan te pakken. Da t was ook niet 
     nodig want door de draaiende stroming werd de boot als vanzelf 
     tegen de kant gehouden. Nadat alles was uitgel aden wat de boot 
     uitmoest vertrok deze met Garvan aan het roer naar de "drudge" om 
     daar de onderdelen te brengen die wij in het v liegtuig hadden 
     meegenomen. Ook ging de volgende "shift" manne n mee die de 



     volgende dienst moesten draaien. Later zou de boot terugkeren met 
     aan boord de afgeloste mannen en de "buit" van  die dag._ 
           

 
 

Omdat Garvan op de drudge bleef zou er een bed onbe slapen 
     zijn zodat Melville dit direct voor zich opeis te. Voor mij 
     zochten we een plaatsje bezijden het kamp, vla k naast een flinke 
     boom die niet was gekapt en waarvan de lianen naar beneden hingen._ 



           De bodem zat vol met omhoogstekende wort elstompen, 
     overblijfsels van de gekapte lianen zodat er n ergens een vlak 
     stukje was. Melville en ik verzamelden daarom maar wat brede 
     planken die als ondergrond voor mijn iglotent moesten dienen. Dit 
     waren _hard_-houten planken en dat heb ik gewe ten ook._ 
           Tien meter verderop langs de oever lag e en reusachtige 
     stapel lege oliedrums, minstens veertig in tot aal. Deze vaten 
     werden vol diesel uit Venezuela gekocht en nie mand wilde ze 
     daarna meer terug. De tent stond snel en ik st rooide een laag 
     houtsnippers voor de opening op de grond als d rainagelaag zodat 
     ik tijdens de hevige stortregens niet meteen i n de modder kwam te 
     staan. Nu maar eens plannen maken voor die mid dag._ 
           Ik had al gehoord dat er de vorige dag i emand van de ploeg 
     met de boot omgeslagen was geweest en dat daar bij de motor 
     natuurlijk vol water was gelopen. Ook de besch ermkap was verloren 
     gegaan en er werd in de werkplaats aan gewerkt  om het ding weer 
     aan het lopen te krijgen._ 
           Het was, behalve de motor aan de boot wa armee wij gekomen 
     waren, de enige buitenboordmotor in het kamp. Deze zou ons naar 
     de verschillende kreekmondingen moeten brengen .  

 
 

De volgende dag 
     zou hij het wel weer doen volgens "Fatman", ee n gezellige 
     vleesklomp van een Indiaan. Vanmiddag bleef er  dus niets over dan 
     de omgeving te verkennen. Het achterliggende o erwoud kon men over 
     twee onduidelijke paden bereiken maar deze war en met de neus 
     zonder problemen te volgen. Overal lagen mense lijke uitwerpselen 
     met bijbehorende papiertjes. Het was moeilijk nog een vrij plekje 
     te vinden. De woudbodem zelf stond gedeeltelij k onder water en de 
     dunne bladerlaag die de gele grond overdekte w as spekglad en het 
     was dus een riskante zaak om daar te wandelen.  Welnu ik had het 
     dan ook snel gezien en keerde terug naar het k amp._ 
           Daar werd gegeten en ik maakte nader ken nis met de mannen 
     die net terug waren van de drudge. Daarna film de ik hoe het 
     goudstof uit het zand werd gescheiden. De hele  ploeg werkte 



     daaraan mee onder het scherp toeziende oog van  baas Wendell._ 
           

I
n een half doorgezaagde oliedrum lag een laag zwart  zand 
     met daardoorheen de opbrengst van de hele dag aan goud. Alleen 
     als men goed keek zag je de aanwezigheid ervan . Ieder kwam met 
     een hoge emmer en schepte een klein deel van h et zwarte zand 
     daarin. Uit een potje liet men wat kwik bij he t zand lopen en 
     strooide er wat zeeppoeder bij. Dit werd dan e nige tijd met de 
     hand geroerd waardoor het goud zich met de kwi k vermengde._ 
           Dit mengsel was zo zwaar dat het zich in  diverse 
     spoelbeurten beetje voor beetje liet scheiden van het zwarte 
     zand. Het kwik/goudmengsel werd daarna door ee n stuk linnen doek 
     gewrongen waardoor het goud achterbleef en de kwik weer in de pot 
     teruggedaan kon worden. Het goud zag er dan no g wel wit uit maar 
     dat veranderde nadat het, in een kleine ronde vorm geperst, enige 
     tijd in het vuur had gelegen. Hierdoor verdamp te de kwikresten en 
     bleef puur goud over._ 
           Het was een sport voor de werknemers om hun baas te 
     bestelen als ze maar konden en daarom werd er nooit zonder 
     toezicht gewassen. Ondanks dit toezicht lukte hen dit toch vaak 
     door de meest listige trucks toe te passen. Ve rtrouwen gold hier 
     niet en slimheid werd beloond. Meestal werd he t goud meteen 
     gewogen en in de kluis gestopt. Er werden boek en bijgehouden voor 
     de belastingdienst en boeken die de werkelijke  opbrengst aangaven 
     voor de eigen controle. Van alle goud dat werd  gevonden moest een 
     deel afgedragen worden aan de regering. Men sn apt natuurlijk dat 
     er volgens die gegevens niet veel goud werd ge vonden._ 
           Die avond zaten we op een paar boomstomp en voor de TV en 
     keken naar een of andere ouderwetse bandietenf ilm op video. Stel 
     je eens voor, video kijken op een van de meest  afgelegen plekjes 
     van deze aarde met om je heen een lucht vol me t bloeddorstige 
     muskieten die na half zeven de jacht op de men s opende._ 



           Eigenlijk niet wat ik me had voorgesteld , maar dat was niet 
     de eerste keer dat alles anders bleek te zijn als in mijn 
     voorstelling._ 
           Rond 10 uur was het niet meer uit te hou den en ging 
     iedereen naar bed. De een in z'n hangmat, de a nder in z'n bed en 
     ik op m'n opblaasbare plastic luchtmatrasje ac hter de met 
     muskietengaas dichtgeritste tentdeur. Die nach t blies ik het 
     tweede plastic luchtmatrasje ook maar op omdat  de ander zachtjes 
     leegliep. Beide matrasjes op elkaar deden er o ngeveer 50 minuten 
     over om leeg te lopen zodat ik ieder uur van d e nacht wat 
     ademhalingsoefeningen had te doen. Daar 't in de nacht afkoelde 
     kromp de lucht in de olievaten die in de zon w aren verhit en dit 
     gaf harde knallende geluiden, de hele nacht do or. Een nacht 
     zonder slaap en vol vreemde geluiden. Gelukkig  had ik geen last 
     van de vleermuizen die de mensen in de hangmat ten wel flink 
     lastig vielen. De vleermuizen waren zeer talri jk en het bleek dat 
     er tientallen van deze "Bat's" woonde in het h olle deel van de 
     boom waarnaast mijn tent was opgezet._ 
           Op de een of andere manier waren ze in s taat om zonder dat 
     de slapende het merkte een laagje vel van de h uid af te bijten en 
     het bloed te drinken. Behalve het wondje dat o ngemak opleverde 
     bestond er een groot gevaar voor infectie. Enk ele malen moest ik 
     naar buiten om 'n plas te doen en ik was me va n het gevaar van 
     slangen en ander ongedierte bewust. Daarom ble ef ik dicht in de 
     buurt van de tent. De nacht in het oerwoud her bergt gevaren 
     waarmee ik niet bekend ben en dat maakte mij v oorzichtig. Nog 
     voor het licht werd stond ik echter op om met het schepnet vissen 
     te vangen in de rivier. Tijdens de nacht houde n de vissen zich op 
     in de stromingsarme delen langs de oevers om t e "slapen"._ 
           Niet in staat om snel te reageren waren ze een makkelijke 
     prooi en zo ving ik in enkele halen veel soort en aquariumvissen._ 
           Enkele waren; Chilodus punctatus, Eigenm annia virides en 
     weer verschillende soorten Moenkhousia. Ik nam  een groot blik om 
     de vissen in te doen en de volgende morgen aan  een uitgebreide 
     studie te onderwerpen en eventueel op formalin e te preserveren._ 
           Die ochtend bleek dat het blik niet scho on geweest was en 
     alle dieren waren gestorven. Ik had dit in het  schijnsel van mijn 
     schijnwerper niet gezien. Het preserveren stel de ik uit tot na 
     het eten en toen ik er later uiteindelijk aan dacht waren de 
     kleinere visjes al in staat van bederf. Zodoen de dat ik enkel de 
     grotere Chilodus punctatus en Eigenmannia's pr eserveerde en de 
     rest wegkieperde. Er komt nog wel weer een nac ht, zo stelde ik 
     simpel vast, dat er zou kunnen worden gevist._  _ 
           De motor was na het ontbijt weer in elka ar gezet en werd 
     weer aan de spiegel van de houten boot gehange n. Een rubberen 
     slang werd in een vol vaatje benzine gehangen en vol gepompt.   
     Melville en broer Wendell zouden deze wel eens  even testen en 
     voeren tegen de sterke stroom van de steeds ma ar voortjakkerende 
     Winnamu- rivier op. Op volle snelheid, zeker w el met zo'n 45 
     kilometer per uur suisde het bootje over het w ater. De lang 
     gerekte sierlijke boot werd behendig over het kolkende water 
     gejaagd en Wendell had er duidelijk schik in. Met een enorme 
     scherpe draai, waarbij hij probeerde de boeg i n z'n eigen spiegel 
     te varen zoals een hond zijn staart vangt, maa kte de motor zich 
     zelfstandig en liet los van de boot en verdwee n met een gesmoorde 
     gil onder water. Stuurloos, midden op de rivie r, dreef het tweetal 



     en ik stond als aan de grond genageld. Een paa r tellen eerder had 
     ik de camera opgeborgen zodat ik deze ramp zel fs niet eens vast 
     kon leggen._ 
           God zij dank was de motor met een touw g ezekerd zodat deze 
     niet geheel verloren was. De tocht voor die da g echter kon ik wel 
     vergeten en de moed zonk me in de schoenen._ 
           Veel tijd om te treuren was er echter ni et want het 
     stuurloze bootje dreef in de richting van een stroomafwaarts 
     liggende stroomversnelling en peddels waren er  niet aan boord, 
     zodat ik gespannen het verdere verloop van de catastrofe gade 
     sloeg. Melville zag ook in dat er snel iets mo est worden gedaan 
     en hij knoopte het landvast op de boeg aan zij n enkel en dook 
     verder zonder na te denken voorover in het wat er. Omhooggekomen 
     begon hij al zwemmend de boot achter zich aan in de richting van 
     de oever te zwemmen en wist dit zo minuten lan g vol te houden.   
     Hij bleek net snel genoeg om met de stroming t e wedijveren en 
     tegelijk de kant dichter te naderen. Daar stak  ik een lange stok 
     naar hem uit die hij, zij het uitgeput, wist t e grijpen._ 
           Zelden zag ik zo'n staaltje van zwemkuns t, knap werk.! 
     Ieder die dit met mij in het kamp had gezien s tond ongelovig te 
     kijken._                                                    _ 
           Wendell had tijdens dit gebeuren de zwar e, vol water 
     gelopen, motor opgehesen en over de rand heen getrokken. De rest 
     van de ochtend werd besteed aan het demonteren  en monteren van 
     de motor waarna deze opnieuw werd uitgeprobeer d. Helaas bleek de 
     afstelling niet goed want telkens sloeg de mot or weer af of 
     rookte deze als een brandende autoband. Onbetr ouwbaar als deze 
     was werd hij toch in gebruik genomen en iedere en hoopte dat deze 
     ons niet op het verkeerde moment in de steek z ou laten. De 
     afstelling bleek niet beter te krijgen en hier mee moesten we het 
     maar doen. Intussen werd er gevist met de heng el. Zoals ik al 
     verteld had was een kleine telescopische fiber glashengel in mijn 
     bepakking te vinden. De kok en een maatje zate n het avondmaal 
     bij elkaar te vissen en omdat ik niets te doen  had maakte ik mijn 
     hengel ook gereed. Beide mannen visten met een  bamboe en 'n nylon 
     lijn zonder dobber. Als aas werd gewoon brood gebruikt. Doordat 
     zij zonder dobber visten vingen zij alle visse n die tamelijk laag 
     bij de bodem zwommen. Meestal waren dat welsac htigen en soms 
     ook een aan de piranha verwante "Silver Dollar  Fish". De dieren 
     waren niet groot en zouden enkel als grondstof  voor een lekkere 
     vissoep dienst kunnen doen zo dacht ik._ 
           Ikzelf koos een andere jacht techniek en  liet de haak op 
     ongeveer 'n halve meter diep onder de oppervla kte drijven._ 
           Enorme scholen vissen, waarvan de een na  de ander door mij 
     gevangen werd, bleken op die hoogte te zwemmen . Triportheus 
     angulatus was hun naam al moet ik bekennen dat  ik ze toen nog 
     nooit had gezien of zelfs in een boek had zien  staan._ 
           Ze waren allen niet groter dan vijftien centimeter maar hun 
     aantal maakte een hoop goed. Gek genoeg bleken  ze klaar gemaakt 
     te worden alsof het om een grote karper ging. Alle ingewandjes er 
     uit en schubjes er af en dan gezamenlijk in ee n grote pan met 
     water, poosje koken en kluiven maar. Bah, als ik ergens wel een 
     hekel aan heb dan is het wel aan graten in mij n keel. Daarom 
     bedankte ik voor het door mijzelf ten dele bij  elkaar geviste maal 
     en at wat anders, ik ben vergeten wat dat was. _ 
           Voor we echter de vis op tafel zouden zi en maakte wij ons 



     klaar voor onze eerste vangexpeditie in dit ge bied. We zouden 
     eerst de goud- drudge bezoeken, natuurlijk omd at ik daar ook op 
     gebrand was en daarna een nabij gelegen kreek afstropen op zoek 
     naar mijn Rivulussen. Het regende weer eens, m aar nu een meer 
     constante regen. De hele dag al was het donker  weer geweest en de 
     zon liet zich niet zien. Wendell, fier rechtop  zittend op het 
     randje van de boot naast de motor, nam alle st roomversnellingen 
     behendig en laveerde de ranke boot met groot g emak van links naar 
     rechts. De rivier was tamelijk recht maar de w eg die het bootje 
     moest afleggen was dit allerminst. Overal loer de onder water 
     gevaarlijke rotsen die alleen aan de werveling en van het 
     oppervlak herkenbaar waren. Na ongeveer twinti g minuten 
     arriveerden wij bij het, uit twee hardhouten d rijflichamen 
     bestaande, werkplatform dat ongeveer vijftien meter lang en zes 
     meter breed was. Het geheel was overdekt met e en tentzeildak 
     zoals dat ook in het kamp het geval was._ 
           Vooraan stond een knaap van 'n dieselmot or te stampen welke 
     was verbonden met een kruiskoppel- as met een onder water 
     aangebracht schoepenrad van hardstaal. Dat sch oepenrad zat in een 
     grote cilinder met een aanzuig- en een afvoerk anaal van wel 
     vijftien centimeter doorsnede. Aan de aanzuigz ijde bevond zich 
     een flexibel opgehangen aanzuigslang die op de  rivierbodem in een 
     zogeheten bazooka....., een mondstuk van staal  eindigde waaraan 
     twee handgrepen waren gelast. De aanzuigopenin g was ongeveer tien 
     centimeter groot. De afvoer liep ongeveer twee  meter hoger uit op 
     een brede schuine goot en bracht het opgezogen  water inclusief 
     alle zand en stenen van de rivierbodem naar bo ven. Vanaf die 
     hoogte liep een brede helling schuin af naar d e achterkant van 
     het platform. Op het hellingsvlak waren stalen  roosters 
     aangebracht die de stenen van het zwaardere zw arte zand met 
     goudstof scheidden. Ook het lichtere zand en b lubber verdwenen 
     door de grote kracht van het passerende water over de roosters 
     in de rivier._ 
           Tonnen grind en zand gingen per dag over  de roosters en 
     uiteindelijk bleef er maar een kwart oliedrum zwart zand over._ 
           De aanzuigbazooka werd bediend door een duiker die bij 
     elkaar wel meer dan 10 uur per dag beneden wer kte. Dit was 
     verbazingwekkend. De diepte waarop gewerkt moe st worden was op 
     dat moment negen meter en het werk onder water  is vele malen 
     zwaarder en ook gevaarlijker als men zou vermo eden. Ik kreeg de 
     mogelijkheid ook af te dalen maar heb dit uite indelijk niet 
     gedaan. Ik had geen angst of iets dergelijks w ant ik ben aardig 
     vertrouwd met de duiksport maar zag het nut va n de afdaling niet 
     echt in. Er was onder water niets te zien want  het was een grote 
     modderpoel. Aan dek was een persluchtpomp aanw ezig die voor de 
     lucht van de duiker moest zorgen en er was alt ijd een man die de 
     pomp en de dieselmotor bediende. De man boven had met de man 
     beneden contact door een signaalcode die via d e luchtslang werd 
     uitgewisseld. Zodra er iets mis was werd de di esel op 
     "stationair" terug geschakeld. Het gebeurde va ak dat de duiker 
     vast kwam te zitten aan de zuigmond en dan nie t meer los kon 
     komen. De man boven kon dat echter meteen hore n aan het geluid 
     van de diesel en de pomp propeller. Vele duike rs werden echter 
     door onachtzaamheid gedood of voor het leven v erminkt bij het 
     uitoefenen van deze gevaarlijke job. Hierover had ik in het 
     houthakkerskamp van William Brittain al heel w at verhalen 



     gehoord en William zelf was maar op het nipper tje aan de dood 
     ontsnapt doordat zijn maat boven te laat reage erde. Hij was met 
     zijn arm in de zuigmond terecht gekomen en dez e had tot aan de 
     oksel vastgezogen gezeten. Zo bleef hij meerde re minuten 
     vastzitten en op zijn treksignalen werd niet g ereageerd. Bij 
     zijn verwoede pogingen los te komen ontzette h ij zijn hele 
     schouder en hij liet me zijn totaal ontwrichte  borstkas zien._ 
           Men had hem meer dood dan levend boven g ehaald en de 
     wachthebbende man die zijn post had verlaten w erd 
     verantwoordelijk gesteld maar niet ontslagen._                  _ 
           We bleven niet langer als drie kwartier aan boord en voeren 
     naar de monding van de kreek waar Wendell ons afzette. Om half 
     zeven zou hij terugkeren om ons weer op te pik ken. Melville en ik 
     gingen echter niet alleen het woud in maar had den gezelschap van 
     de dikke Indiaan "Fatman" die uitgerust met ee n machete en enkel- 
     loops jachtgeweer ons voorop ging. Het regende  onafgebroken en 
     onze kleding en bepakking was door en door nat . Ik zette het net 
     in elkaar en liepen een eind stroomopwaarts. D e bodem van het woud 
     maakte een tamelijk vlakke indruk en de kreek was diep in de 
     bodem uitgesneden. De oevers waren minstens an derhalve meter hoog 
     en steil naar beneden, zo hier en daar zelfs d oor het watergeweld 
     ondergraven. Vissen was hier niet of nauwelijk s mogelijk omdat 
     het water vol lag met grote bergen met takken.  Er was totaal geen 
     blaadje groen te bespeuren en het water zag er  bijzonder 
     levenloos uit. Fatman bevestigde mijn veronder stelling dat de 
     kreek er overal zo uitzag en dat alle kreken e r op dit moment zo 
     bijlagen. Nu zag ik het toch echt niet meer zo  zitten en heel de 
     lust nog verder te ploeteren in deze modderpoe l verging me op 
     slag. Muggen staken onder het lopen onophoudel ijk en wespen waren 
     op oorlogspad. We speurden het water af naar t ekenen van leven 
     maar niets duidde daarop._ 
           Achteraf eigenlijk wel gek dat ik nu, na  zoveel inspanning 
     en geduld, eigenlijk zo snel de vangpogingen a fbrak. Iets in mij 
     vertelde mij dat hier geen vis zat en dat elke  inspanning verder 
     op niets zou uitlopen. Maar ja, ik wist hoe he t ideale biotoop er 
     uit zag en ik kan met zekerheid zeggen dat het  hier nergens te 
     vinden zou zijn. Het was zelfs precies het teg enovergestelde van 
     dit ideale biotoop._ 
           Omdat ik elke hoop had opgegeven nog suc cesvol vissen te 
     vangen en Melville dit van mijn gezicht had af gelezen bespraken 
     we wat we verder met de resterende tijd zouden  gaan doen. Om nu 
     deze resterende twee en een half uur in de str omende regen, die 
     nog steeds neerdruiste, in de modderige bodem te gaan zitten 
     wachten op de terugkomst van Wendell leek ons wel een beetje erg 
     onzinnig en we besloten te voet de terugtocht te wagen._ 
           Fatman rekende uit dat dit ongeveer ande rhalf uur zou 
     kosten. Onderweg zou hij dan proberen iets eet baars te schieten._ 
           Met zijn machtige armen die even dik war en als mijn 
     spichtige bovenbenen maaide hij met de machete  een weg door het 
     vaak dichte onderhout. Zonder ophouden, elke i n de weg zittende 
     tak of liaan kappend, baande hij ons de weg en  wij volgden hem 
     zwijgend door de gele zuigende en glibberende oerwoudbodem.   
     Melville droeg de rugzak en ik had de vangspul len. In korte tijd 
     namen we de kleur van het oerwoud aan. Van tij d tot tijd hield 
     Fatman in om dan, bewegingsloos als een kat di e zijn prooi 
     bespied, de geluiden van het bos te beluistere n. Hij maakte het 



     op die manier telkens weer spannend en ook wij  hielden dan onze 
     adem in om te horen dat er niets te horen was.  Als hij tot 
     diezelfde slotsom kwam ging hij weer verder, s teeds z'n geweer in 
     de aanslag. Onderweg kwamen we een kolonie gro te zwarte bosmieren 
     tegen waarvan de beet zeer pijnlijk is. Fatman  waarschuwde ons en 
     maakte een royale boog om de mieren, kennelijk  op zijn hoede voor 
     dit gevaar. Ook ving ik een paddenbeest en nam  hem mee door hem 
     in het schepnet te doen. Even later na de zove elste valpartij 
     bleek het diertje weer in vrijheid te zijn wan t het was 
     verdwenen. Telkens weer werd onze weg door wat ertjes gehinderd en 
     moesten wij een over het water liggende boom o pzoeken om de 
     overkant te bereiken. Het maakte natuurlijk ni et uit om door het 
     water te gaan want nat waren we toch al maar d e steile hoge 
     oevers waren onneembaar voor mij en Melville l aat staan voor 
     Fatman. Nou was ik toch verbaasd over de katac htige lenigheid 
     waarmee deze "walrus" zich door het oerwoud be gaf en alles wees 
     er op dat dit zijn thuis was._ 
           Iets over zessen naderden we het kamp zo als overduidelijk 
     aan de lucht te bespeuren was. Her en der doke n er ook weer 
     velletjes toiletpapier op langs het pad en ein delijk, uitgeput en 
     verslagen konden we onze tocht beëindigen._ _ 
           Na een korte rust namen we allen een bad  in de rivier en 
     spoelden de vermoeidheid en blubber van ons af . Ik geloof dat er 
     op dit punt bij mij het besef doordrong dat di t Guyana, dit "Land 
     van de Rivieren" mij de baas was en dat de hel e expeditie op een 
     mislukking uit zou gaan draaien. De kok was do ende de vismaaltijd 
     te bereiden en ik waste de kleren en hing ze t e drogen onder het 
     afdak van een zeil. Het regende nog steeds en het zag er naar uit 
     of het tijd werd een ark te bouwen, zoals Noah  dat deed._ 
           Wendell kwam om half zeven terug van de post "St.Maarten" 
     waar hij met twee zieke werknemers heen was ge weest. Dit dorpje 
     op de andere kant van de rivier, op Venezolaan se grondgebied had 
     geen arts maar er konden wel pilletjes voor ma laria worden 
     gehaald. Deze hielpen niet afdoende maar verza chtte het zieke 
     gevoel. De malaria eiste hier dagelijks z'n to l en ik heb de 
     sterkste mannen als hoopjes ellende zien ligge n, tot niets meer 
     in staat. Natuurlijk was hij verbaasd ons in h et kamp aan te 
     treffen en toen hij hoorde hoe we te voet teru ggekomen waren 
     stond hij echt te kijken._ 
           Die avond liet ik mij voor het eerst inm aken met schaken.   

Ik geloof niet dat ik een grote schaker ben, maar d enk toch dat ik 
een goede partij kan spelen. Binnen een half uur wa s ik 2 maal 
verslagen door een grote zwarte werknemer van Wende ll. De man zat 
stevig te roken en ik kon het niet nalaten hem om e en sigaretje te 
vragen terwijl ik meer dan een half jaar geleden he t roken had 
afgezworen. Wat kon het schelen.!_ 

           Deze avond keken de mannen video zonder mij omdat ik me 
     terugtrok om in mijn tent het dagboek bij te w erken in het 
     schijnsel van de zaklamp._ 
           De wond aan mijn been was nu niet meer o m aan te zien en 
     elke nieuwe dag werd de ontsteking duidelijker  zichtbaar._ 
           Doordat het steeds maar weer regende of door het waden in 
     poelen of kreken was er tot nog toe niet veel terecht gekomen van 
     een goede wondverzorging. Verband of pleisters  waren altijd 
     binnen de kortste keren doorweekt en boden zo meer last dan 
     bescherming. Vooral hier aan de oever van de W innamu- rivier waren 



     er miljoenen uiterst kleine vliegjes die onoph oudelijk op de wond 
     afkwamen en zich nauwelijks weg lieten jagen. Als een heel groot 
     nest jonge poesjes om een bakje melk verdronge n ze zich om de 
     rand van mijn beenwond. Nu wist ik dat tijdens  de 
     krijgsgevangenschap van mijn oom in het jappen kamp ook maden 
     werden gebruikt om ontstoken wonden weer schoo n te laten vreten.   
     Misschien zouden de maden van deze kleine vlie gjes hetzelfde voor 
     mijn wond kunnen doen maar ik was er niet echt  gerust op. In 
     ieder geval deed ik elke avond mijn uiterste b est om het geheel 
     goed te ontsmetten en voor de nacht te verbind en. Weer was ik 
     alleen met mezelf en overdacht de zotheid van de situatie. Het 
     liefste zou ik er zelf op uit trekken met de b oot en enkele dagen 
     in de wijde omgeving naar betere kreken zoeken . Natuurlijk zou 
     Melville mij dan moeten begeleiden en zou de t ent en proviand mee 
     moeten. Echter dit was volstrekt onmogelijk da ar de 
     buitenboordmotor voor geen cent te vertrouwen was en er niemand 
     uit het kamp bij zou zijn om ons de weg op de rivier te wijzen.   
     De Winnamu was meer dan verraderlijk want door  de hoge waterstand 
     waren de vaargeulen niet of nauwelijks te herk ennen. Nee daar 
     hoefde ik niet aan te denken. Dat plan was lev ensgevaarlijk en 
     daarom verwierp ik het ook weer. Maar als ik n ergens naar kreken 
     zoeken kon wat deed ik dan nog in godsnaam hie r?. Alle ellende en 
     tegenslag hoopte zich tegen mij op en ik beslo ot de volgende 
     morgen mijn wens te kennen te geven dat ik hie r weg wilde. Die 
     nacht was het even regenachtig als de dag gewe est was. Ik ging 
     daarom niet naar buiten om opnieuw vissen te v angen in de rivier 
     maar hield me alleen bezig met het opblazen va n mijn beide lekke 
     luchtmatrasjes. Geen knallende vaten die mijn nachtrust stoorden 
     maar het angstige gevoel van machteloosheid en  visioenen van een 
     terugtocht naar Nederland zonder een enkel Riv ulusje in de 
     bagage. Verdomme, de tijd verstreek zonder dat  ik in staat was 
     deze op een goede manier te gebruiken. Telkens  zat ik vast aan 
     plaatsen en situaties die niets hadden opgelev erd._ 
           Ik geef toe dat ik echter door mijn avon tuurlijke 
     kruistocht door het binnenland in korte tijd m éér van dit land 
     zag dan het overgrote deel van de eigen bevolk ing ooit zal zien._ 
           Het hele leven wordt in de steden aan de  kust verbracht en 
     alleen enkelen zijn voor hun werk in de goud- of diamantwinning 
     in deze uithoeken te vinden._ _ 
           Ik wilde terug en wel zo snel als dat ma ar kon, zo luidde 
     de steeds maar weer terugkerende boodschap in mijn hersens._ 
           Melville bracht deze wens van mij bij zi jn broer over die 
     ochtend en Wendell beloofde die dag naar het k amp van Terry te 
     gaan en per radio om een vliegtuigje te vragen . Terry zelf was in 
     Georgtown en Wendell zou hem vragen alles in h et werk te stellen 
     diezelfde dag voor een vliegtuigje te zorgen._  
           Toen Wendell na anderhalf uur terug was bleek hij geen 
     verbinding te hebben gehad, waarschijnlijk was  Terry niet thuis 
     en kon de radio- oproep niet beluisteren. Late r zou hij nogmaals 
     proberen ook zonder succes.!_ 
           We gingen daarom met z'n drieën naar St.  Maarten, het 
     kleine dorpje op de Venezolaanse oever van de rivier. Wendell 
     hoopte op de aankomst van zijn nieuwe buitenbo ordmotor maar dat 
     liet ook langer op zich wachten dan hij vooraf  gedacht had._ 
           Intussen bezochten we de wachtcommandant  van het dorp die 
     onder de pet vandaan het rustige leven in het dooie dorp onder aan 



     zich voorbij zag gaan. Zittend in zijn wachthu isje op een 
     verhoging langs de weg overzag hij en heerste.  Je zag hoe 
     gelukkig hij was dat er iemand was die hem uit  zijn sleur haalde 
     maar hij trachtte dat niet teveel te laten mer ken. Hij was wat 
     nors en deed gewichtig maar gaf ons toch permi ssie het dorp vrij 
     in te gaan. Dat deden we en we raakte aan de p raat met mensen van 
     allerlei pluimage. Een oude vrouw op doorreis naar god weet wat 
     voor een afgelegen oord had belangstelling voo r ons en bleek een 
     gezellige praatster te zijn. Later zagen we ha ar stroomopwaarts 
     langs het kamp opvaren samen met een paar ande re mensen. Een man 
     die iets wist te vertellen over het bestaan va n een visexporteur 
     die op 88 mijl afstand woonde en ons meer zou moeten kunnen 
     vertellen over de vissen die hier voorkwamen. Kort kwam de 
     gedachte op om die man te bezoeken maar de onz in van dat idee 
     werd snel onderkend. Ten eerste hadden we geen  visum voor 
     Venezuela en ten tweede zou ons visum voor Guy ana daarmee 
     vervallen en zouden we officieel niet meer ter ug over de grens 
     mogen. Den derde was het niet zeker of de man thuis was en ons 
     wilde ontvangen en verder leek het meer dan wa arschijnlijk dat 
     hij geen vissen zou hebben op dit moment want de hele export lag 
     stil vanwege de aanhoudende regentijd._ 
           Als laatste bleek vervoer krijgen zeer t wijfelachtig en 
     daar tot nu toe nog niets had meegezeten leek het mij niet 
     verstandig hier veel energie in te stoppen. We  lummelden nog wat 
     op 'n typische "derdewereld- stijl nietsdoen" rond en vertrokken 
     toen om op de terugweg even het kamp van eerde r omschreven 
     "Winnamu kroeg" aan te doen._ 
           Er waren 'n handjevol gasten die zaten t e praten onder het 
     tentzeil afdak. Aan een van de tafels met aan beide zeiden een 
     houten bank zat een wat oudere man en deze nod igde ons uit voor 
     een slok. Het werden er wat meer en ik vergat bijna mijn 
     ellende._ 
           De man praatte aan een stuk door in een zwaar Guyanees 
     dialect met de dikke tong van iemand die te ve el op heeft. En ik 
     knikte vaak veelbegrijpend met dikke oren van iemand die te veel 
     op heeft. Zo af en toe kreeg ik de gelegenheid  om ook iets in het 
     midden te werpen en het kon niet schelen wat d at was, telkens 
     kreeg ik ongelijk en dronken we er nog eentje.  Afijn, de zaterdag 
     was ook weer om en het weer was beter geworden ._ 
           Die middag werd er nog gevist en wilde i k wat foto's maken._ 
           De camera bleek niet meer te transporter en en was dus ook 
     in een klap onbruikbaar geworden. Nooit gaat h et ding kapot maar 
     uitgerekend hier laat het me in de steek._ 
           Zondag word opnieuw geprobeerd contact m et Terry te krijgen 
     en nu lukt het. Maandag zullen we worden opgeh aald._ 
           Met ons terug gaan drie werknemers waarv an er een zware 
     malariakoorts heeft. Verder Wendell, Melville en ikzelf._ 
           Samen met de piloot en de bagage is dit weer een 
     overbelasting van het toestel gezien de korte startpiste en de 
     direct aan het einde hoog oprijzende woudreuze n._ 
           Eindelijk, die maandagmiddag zitten we s tartklaar met z'n 
     allen zoveel mogelijk naar voren leunend in he t kleine Cessna 
     vliegtuigje dat toeren staat te maken. Als we even later los 
     komen van de piste zie ik de boomkruinen binne n handbereik, zo 
     lijkt het wel, voorbijflitsen. Stijl opstrekke nd, met piepende 
     waarschuwingssignalen bereiken we genoeg hoogt e om de tocht naar 



     Ogle te maken. 

 
 
 

Het is nu dus maandag de 23e juli, vijf over 
     een en er rest mij nog precies zeven dagen voo rdat onze terugreis 
     naar Nederland zal beginnen. Ik had nu echt ha ast en we maakten 
     die middag tijdens het wassen van de kleren ni euwe plannen voor 
     de volgende dag._ 
           Melville en ik gingen die avond uit eten  en bezochten 
     "Lovers Lane" de zeedijk bij avond. Op de moto r was ik werkelijk 
     in mijn nopjes en ik liet me ook geen gelegenh eid ontgaan om het 
     machien te gebruiken. We ontmoetten Patsy en W endell ook daar en 
     wandelden in de heerlijk zwoele avondwind net als de halve stad 
     die avond op en neer. Op de bankjes langs de d ijk was het een 
     drukte van jewelste en hier ontmoetten we ook de knaap die ons 
     bij onze volgende trip zou helpen. Venters met  limonade en bier 
     verkochten hun lauwe drankjes goed en er heers te een uitstekende 
     stemming. 
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           Dinsdagmorgen stonden we om kwart voor z even op om naar de 
     markt te gaan en inkopen te doen voor onze vol gende trip._ 
           De tocht zou gaan naar Linden per taxibu sje en vervolgens 
     naar Butuba, een paar huizen langs het water v an de Demerara 
     rivier. Daar woonde de opa en oma van Melville  in zeer primitieve 
     omstandigheden. Van daaruit zouden we per boot  naar de ver 
     stroomopwaarts gelegen "Great Falls" watervall en gaan om in die 
     regio naar Rivulus te vangen. We kochten banan en, brood, jam en 
     andere dingen zoals koffie en suiker. Het was duidelijk te horen 
     wat de mensen op de markt dachten van twee man nen die samen 
     boodschappen op de markt doen. Duidelijk hoorb aar lieten ze op 
     zangerige toon achter je het woordje "Aaaaaids ss" tussen hun 
     lippen uitkomen waarmee ze ons indeelden bij e en bevolkingsgroep 
     waar we echt niet thuis hoorden._ 
           Wendell bracht ons die morgen naar de st andplaats van 
     taxibusjes die richting Linden, het vroeger ge heten Macenzie, 
     zouden rijden. We moesten 60 Guyanese dollars betalen en ook voor 
     onze lijvige bagage betaalden wij de prijs voo r een zitplaats._ 
           Niet duur dus. Na een half uurtje vertro kken we met een 
     groot aantal medepassagiers, de ramen open en de muziek hard aan._ 
           Eerst het bekende deel van de slechte we g die ons in de 
     richting van Timehri voerde waarna we op een p rima geasfalteerde 
     autoweg in zuidelijke richting belandden. Hier  hadden de 
     Amerikanen weer een vinger uitgestoken. Tenslo tte had men deze 
     weg alleen uit eigen belang aangelegd. Linden,  aan het andere 
     eind van deze piste, was het bauxietcentrum va n het land en was 
     daarom voor de aluminium voorziening van de US  van groot belang._ 
           De weg voerde over prachtige kreken zoal s ik ze tot nog toe 
     niet eerder had gezien. Ze flitsten onder mij voorbij maar ik had 
     al snel gezien dat ik hier later nog zou terug keren om naar 
     Rivulus soorten te zoeken. Het woud om ons hee n was erg open en 
     laag en de bomen van heel andere soort als die  in het gebied waar 
     we vorige week bivakkeerden. Veel palmachtige en lage doornige 
     struiken. De bodem was witachtig en zanderig v an kleur. Er was 
     geen spoortje van de gele klei te bespeuren di e het ons eerder zo 
     moeilijk had gemaakt. 
 

In Linden aangekomen werden we verrast door de leve ndige 
bedrijvigheid van dit kleine stadje diep in het oer woud van 
Guyana. Natuurlijk was er ook hier een markt en het  was die markt 
die de lui van de kust aantrok om hun waar met busj es aan te 
voeren en verkocht te krijgen. Het was een echt mij nwerkers stadje 
met veel kroegen, restaurantjes en kleine stalletje s, bijna 
allemaal langs de waterkant van de Demerara rivier.  Zodra we de 
waterkant achter ons lieten viel de armoede op die van de povere 
huisjes leek af te stralen. We hadden gewacht op ee n neef van 
Melville en die kwam wat later als verwacht. Boven een winkel was 
een eetgelegenheid waar we dus wat dronken en aten terwijl we de 
drukte beneden op straat en op de rivier goed konde n overzien. 



De boot met buitenboordmotor bracht ons vervolgens in een 
paar uur varen bij de kleine woning op palen van de  oma en opa van 
Melville.  

 



 
Hier in dit kleine huisje aan de kant van de rivier  waren 8 

kinderen geboren en de vader van Melville hadden ha d hier het 
eerste levenslicht gezien. Die was echter zo snel h ij kon de grote 
wereld ingetrokken net als zijn broers en zusters. We werden 
bijzonder warm en hartelijk ontvangen en al snel wa s duidelijk dat 
we heel erg welkom waren. Daar er geen licht was en  geen andere 
voorzieningen behalve een enkele olielamp gingen we  die dag met de 
kippen op stok. Natuurlijk was ik weer met het eers te daglicht 
opgestaan en trof opa op de kleine houten veranda a an op zijn 
knieën die al 92 jaar oud waren.  

Hij 
nodigde mij uit 
om samen met 
hem te bidden, 
een uitnodiging 
die ik niet kon 
afslaan, en hij  
sprak een 
dringend 
verzoek tot God 
om mij tijdens 
mijn verdere 
reis te 
behoeden voor 
onheil en mij 
een gelukkige 
vangst te 
gunnen. Daarna 
werd het gebed 
voortgezet uit 
een verfrommeld 
bijbelboekje en 
dat duurde 
zeker nog een 
half uur zodat 
ik mij begon af 
te vragen waar 
ik aan begonnen 
was. Maar 
gelukkig was ik 
daarna vrij om 
te gaan en 
staan waar ik 
wou en de hele 
ceremonie had 
toch zeker 
indruk op mij 
gemaakt. 

Een nichtje van Melville, Denice zorgde een beetje voor de 
oudjes en ze was duidelijk op zoek naar een nieuwe vader voor haar 
6 maanden oude kindje en dacht die in mij gevonden te hebben. 

 
 
 
 



 
 

 
  

Ze maakte eten klaar voor ons en de mensen die mij en Melville op 
de rivier naar de “Great Falls” zouden brengen. Wat  er ook met dat 
eten aan de hand was dat weet ik niet maar niet lan g na het 
nuttigen daarvan kreeg ik buikpijn en buikloop. Die  werd naarmate 
wij verder op de rivier kwamen steeds erger en de v ele Norit 
pillen die ik nam maakte geen verschil behalve dan de zwarte kleur 
die mijn waterdunne ontlasting kreeg. 

Gaandeweg raakte ik steeds verder uitgeput en uitge droogd en 
toen we de steile klim moesten maken om boven de wa terval te komen 
die we na een dag varen bereikte gaf ik de moed op en liet mij 
diezelfde nacht nog terugvaren richting Butuba. We visten vooraf 
nog wel kort in een kreek in de buurt maar het wate r was te hoog 
en de wal was steil.  

 



 
 

 



Doodvermoeid en afgepeigerd lag ik als een armzalig  hoopje 
ellende onder een zeiltje in de boot naar de sterre n te kijken die 
in het maanloze duister met miljarden aan de hemel te zien waren. 
In mijn portemonnee had ik nog een enkele Imodium-p il gevonden en 
die ingenomen. De volle waarheid drong nu tot mij d oor. Deze hele 
expeditie zou een ramp worden die niets zou oplever en. Op de 
heenweg hadden wij een vogelvanger gesproken. Dat w as Martin en 
die had een heel mooi papagaaitje waarmee hij soort genoten lokte. 
Ik vroeg de mannen te stoppen als we bij Martin lan gs zouden komen 
en hem te vragen of ik die papagaai kon kopen.  

Voor het zover was echter werd door Melville en de bootsman 
de oever afgezocht naar wild. Dat gebeurde met mijn  halogeen 
zaklamp die met zijn scherpe lichtbundel elk paar o gen op de wal 
wist te laten 
gloeien.

 
 
Ikzelf had weinig belangstelling voor die activitei ten maar 

was toch verrast toen de boot met een snelle wendin g naar de wal 
werd gedirigeerd en het jachtgeweer in aanslag werd  gelegd. Ik zag 
toe hoe de schipper tot 4 keer toe de haan overhaal de waar alleen 
een droge “klik” het antwoord was. Patroon gewissel d, helaas van 
een zeer zwaar kaliber, en het schot zorgde voor ee n tijdelijke 
doofheid bij ons allen en een eeuwige dood bij die arme Aguti, een 
grote ratachtige, die door de hagel zowat in tweeën  was gereten. 

Dat kon echter de lol niet drukken en dus werd het restant 
in de boot gelegd en voeren we weer verder. 

 
 
 
 



 

Die nacht dus 
maakten we 
Martin wakker en 
kocht ik zijn 
“callbird” die 
hij Polly had 
genoemd samen 
met een kleine 
kooi nadat ik 
mij ervan had 
laten overtuigen 
dat ik zo’n 
vogel ook 
daadwerkelijk 
mee mocht nemen 
naar Nederland. 
Eigenlijk wilde 
ik 2 vogels maar 
die had hij 
niet.  

 



In ieder geval had ik dan toch nog wát om als “jach ttrofee” 
mee naar huis te nemen al waren het dan niet de vis jes waarvoor ik 
deze reis gemaakt had. Ondanks een vergevorderde ui tdroging 
krabbelde ik aan het eind van de nacht een beetje o p zodat we 
s’morgens bij aankomst bij opa en oma nog hielp de boot uit te 
laden.  

Wat een teleurstelling weer. Het kon niet op. We ve rtrokken 
nog diezelfde dag terug naar Linden omdat ik ook no g wilde vissen 
in de buurt van “Gluck Island en in de kreken die w e onderweg naar 
Linden hadden gezien. Naar Gluck Island ging niet l ukken omdat de 
weg erna toe onberijdbaar zou zijn volgens de mense n daar en de 
kreken onderweg ging niet omdat het ”openbaar” verv oer niet wilde 
stoppen voor een oponthoud maar alleen maar door ko n razen. Nog 
meer pech dus maar ik had nog een paar dagen en die  zouden we wel 
weten te vullen en de motorfiets hadden we ook nog nietwaar? 

In de tijd dat wij afwezig waren was Wim Suyker met  zijn 
Yvonne aangekomen en die had zich gemeld bij het hu is van Wendell. 
Gezien Wim erg benieuwd was naar de resultaten van mijn vangsten 
wilde hij graag even naar de vissen kijken. De acht erdocht bleek 
groot genoeg voor Wendell om dat niet toe te staan en hij stuurde 
Wim weg met de boodschap dat hij maar terug moest k omen als ik er 
weer was. Op zich natuurlijk wel begrijpelijk omdat  Wendell onze 
Wim nog niet had leren kennen. Maar toen we terug w aren uit Linden 
vonden we elkaar al snel en deed ik er een tandje b ij wat het 
roken aanging. Ik had natuurlijk een paar sigarette n op na mijn 
debacle aan de Winnamu rivier, maar daar Wim en Yvo nne nog erger 
rookten als een locomotief uit de jaren twintig gin g ik daarin 
lekker mee. 

Meteen na het uitwisselen van de ellende hebben we plannen 
gesmeed om wat te ondernemen samen. Ik wilde dolgra ag naar die 
kreken op de weg naar Linden. De motor was een opti e maar dat ging 
niet met z’n allen. Dus weer naar de taxistandplaat s en dezelfde 
chauffeur, zoals later bleek was zijn naam Suresh P aryag, bleek 
bereid een “special” voor ons te rijden. 

 



 
 
 
 We zouden dan de bus voor ons alleen hebben en kun nen 

stoppen waar we wilden. We spreken af voor volgende  dag en gaven 
aan dat we dan ook, indien mogelijk, naar Gluck Isl and wilden 
gaan. Toen we op weg waren bleek deze chauffeur een  behulpzame 
Guyanees van Indische afkomst te zijn die samen met  zijn maatje 
Ramo ons de komende dagen nog vaker zou begeleiden.  Tijdens de rit 
richting de eerste kreken kregen we te maken met ee n onweersbui 
van jewelste. Het busje bleek niet waterdicht en do or de dakramen 
stoomde het water naar binnen. Door de verrotte ond erkant van de 
portieren moesten de ramen naar boven worden gescho ven omdat de 
draaimechanismen niet werkten en voordat dit gedaan  was stond de 
hele boel al vol met water. Toen de regen ophield k wamen we bij de 
eerste kreek en begonnen met vissen. Ook hier vinge n we een 
veelheid aan mooie aquariumvisjes maar bleven de Ri vulus buiten 
bereik. Verderop, in de “Loo creek” was het al niet  anders en we 
trokken door in de richting van Linden. We bezochte n samen met 
Suresh mensen die iets konden weten over de weg naa r Gluck Island 
en kwamen er achter dat de weg niet geschikt was vo or het busje. 
Een 4 weel drive moest worden gevonden maar het ble ek dat dat niet 
mogelijk was. Eerst wilden we in de bus overnachten  maar we 
besloten toch maar terug te keren zodat we in het d onker 
terugkeerden in een Georgetown die, zoals ik al gew end was, door 
een Black-out getroffen was.  



Mijn tijd en die van Melville zat er bijna op en we  maakten 
ons op voor de terugtocht naar Nederland. Voor Wim begon de 
zoektocht naar de mooie Rivulus pas en met hulp van  wat mensen die 
voor een aquariumvissen- exporteur hadden gewerkt w ist hij de 
eerste Rivulus aan de voet van de heuvel te vangen van het 
vliegveld Timehri, misschien wel op de dag dat ik v andaar vertrok. 

Voor die dag was er nog een andere teleurstelling t e 
verwerken. Mijn papagaai had ik netjes bij het mini sterie door een 
dierenarts had laten keuren en van de benodigde uit voer- en Cites- 
papieren had laten voorzien. Daarvoor was op hetzel fde ministerie 
ook door een timmerman een speciaal kistje getimmer d waar dat 
beestje in moest worden vervoerd. Alles volgens de geldende 
regels.  

Toen wij echter aan de luchtvaartmaatschappij verzo chten om 
het diertje mee te mogen nemen werd dat geweigerd. Zo moest ik die 
achterlaten en liet geld achter voor verzorging en mogelijk 
vervoer met een andere maatschappij. Helaas zou dat  allemaal 
verloren geld worden maar dat wist ik toen nog niet  maar dat is 
een ander verhaal.  
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Het slot 
 
Het slot is simpel, het was een reis met veel tegen slagen, 

met weinig geluk maar vooral een les in het reizen.  Een les hoe 
het niet zou moeten en een uitdaging om opnieuw aan  te gaan met 
hetgeen men heeft geleerd. Dat was ook wat ik van p lan was en zo 
ben ik weer bij het begin van dit verhaal, daar waa r ik mij opmaak 
voor de nieuwe tocht door dit hier van mij af te sc hrijven. 

 

 


