
‘KIJK, DIT is de plek waar
we met vijftien man
honderden Indonesi-
sche soldaten hebben

beschoten.” We zijn nog niet eens
begonnen aan de tocht of de sterke
verhalen beginnen al. Met drie
oud-GAM-rebellen zit ik in een
gammel busje dat ons op een steeds
steiler wordende weg steeds hoger
de bergen in voert van Lhoong, een
dorpje vijftig kilometer ten zuiden
van de hoofdstad Banda Atjeh. 

Het is nog geen twee jaar geleden
dat deze drie mannen, Marjuni
Ibrahim (27), Sainudin (37) en Juli
Muliadi (30) streden voor een on-
afhankelijk Atjeh. Ze hielden zich
vier jaar schuil in de jungle rond
Lhoong met nog zestig leden van de
GAM, de beweging voor een vrij At-
jeh. Na het in augustus 2005 be-
reikte vredesakkoord, dat een ein-
de maakte aan bijna dertig jaar
strijd tussen het Indonesische le-
ger en de GAM, kwamen de veertig
onafhankelijkheidsstrijders die
nog over waren, het oerwoud uit 

De meesten vonden tijdelijk
werk in de wederopbouw van Atjeh
na de tsunami, nu leiden ze toe-
risten rond voor Aceh Explorer,
een Atjees-Nederlandse tourope-
rator. En de rol van jungle guide be-
valt ze prima. Met spannende,
soms wel erg sterke verhalen en
hun kennis van de mooiste gehei-
me plekjes in het oerwoud hopen
de oud GAM-rebellen nu hun geld
in de toeristenbranche te verdie-
nen. Na een paar dagen Banda At-
jeh, een traditionele jungletrek-
king en een wildwaterraft op de At-
jehrivier ga ik nu dan met hen de
jungle in. 

Dat de mannen nog steeds een
behoorlijke conditie hebben, blijkt
wel wanneer we na enkele minuten
steil bergafwaarts door een bijna
ondoordringbare jungle al een be-
hoorlijke achterstand hebben op-
gelopen. Al puffend en hijgend ko-
men de blanken achter de GAM-
mers aan. Een lachertje voor de ge-
oefende mannen. “Deze route leg-
den we vroeger in een half uur af.
Naar beneden en weer naar boven.
Tijdens onze periode in de jungle
legden we in drie uur gemakkelijk
zestien kilometer af,” pochen ze. 

Onderweg vertelt Marjuni bij
een boom die op de grond ligt, dat
hij en een paar van zijn maten de
woudreus een aantal jaar geleden
hebben omgezaagd om bij de eet-
bare bladeren te kunnen komen.
De vruchten en het vlees uit het
oerwoud en de vissen uit de zee wa-
ren niet altijd voldoende. 

Na een fikse klautertocht van
twee uur zien we door de het groe-
ne bladerdek opeens de zee. We
blijken te zijn afgedaald in een ver-
borgen baai. “Daarom zaten we
hier ook zo vaak; hier konden we
rustig eten en slapen zonder dat
het Indonesische leger ons kon
zien, ook niet vanaf de weg boven-
aan de berg,” vertelt Juli.

We rusten uit op een uitstekend
rotsplateau boven de bulderende
blauwe zee. De oud-rebellen zijn
stil geworden en turen over de zee.
Het is de eerste keer dat ze op deze

plek terugkomen en er is veel ge-
beurd in die jaren. Naast al het oor-
logsgeweld werd ook de GAM in
december 2004 overvallen door de
tsunami, die grote delen van Atjeh
compleet van de kaart veegde en
daarin 170.000 mensen meenam.
Onder de GAM-leden vielen wei-
nig doden, omdat zij zich vaak hoog
in de bergen schuilhielden. Hun fa-
milieleden daarentegen, die in de
dorpen aan de zee woonden, waren
weerloos. 

Sainudin vertelt hoe hij zijn

vrouw en vijf kinderen verloor: “Ik
heb helemaal opnieuw moeten be-
ginnen. Van mijn dorp van vier-
honderd inwoners hebben zeven
mensen het overleefd.”

DE REST VAN de tocht is hij
stil, al klaart zijn gezicht
iets op als we, weer op weg
naar boven, een grote

zwarte gedaante zien. De vele apen,
de kleurige vlinders en het getetter
van ontelbare vogels zijn de man-
nen wel gewend, maar een luiaard,

Badende moslima’s.

Junglegids en ex-rebel Marjuni wijst eetbare bladeren aan.

Wildwaterraften op de Atjehrivier, duiken tussen de zeeschildpadden in de
Indische Oceaan en de jungle in met voormalige rebellen: Atjeh is een goede
bestemming voor vakantiegangers die wel van een beetje avontuur houden.
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Verborgen baai in de jungle, voormalige schuilplek van GAM-rebellen.

Motortaxi in Banda Atjeh.
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-Volgens de Nederlander Mendel Pols,
één van de initiatiefnemers van de or-
ganisatie Aceh Explorer, kan Atjeh dit
soort toeristische activiteiten met
voormalige GAM-rebellen heel goed
gebruiken. 
“De ontwikkeling van toerisme in Atjeh
is keihard nodig, want dat is de econo-
mie voor de kleine man. De vissers, de
boeren, de taxichauffeurs en de bus-
chauffeurs; juist het armste deel van de
bevolking kan hier van profiteren. Ver-
der kan de komst van toeristen bijdra-
gen aan een meer positieve beeldvor-
ming,” aldus Pols. 
Volgens de veertigjarige Pols schort het
in Atjeh ernstig aan opgeleide mensen

in het toerisme: “Heel veel Atjeeërs we-
ten niet eens wat toerisme inhoudt en
welke rol de lokale bevolking daarin
kan spelen. Deze mensen opleiden tot
jungle guide verschaft ze werk en inko-
men en kan ze uit de criminaliteit hou-
den.”
En dat blijkt hard nodig te zijn. Uit ver-
schillende rapporten van ontwikke-
lingsorganisaties blijkt dat ongeveer
vijfduizend oud GAM-rebellen zonder
werk zitten. 
Projecten met computerles en Engelse
taalcursussen moeten de oud-rebellen
van de straat houden en hen uiteinde-
lijk een betaalde baan bezorgen. 

ML

die zien ze niet iedere dag. De sfeer
wordt bijna triomfantelijk als we
op een oude Indonesische legerba-
sis onze lunch van gebakken rijst
en jackfruit nuttigen. Op de voor-
malige uitvalsbasis van de vijand!
Er is alleen niets meer van over.
Marjuni: “De dorpelingen hebben
het kamp na de terugtrekking van
de Indonesische soldaten met de
grond gelijkgemaakt.” De mannen
hopen dat het vrede blijft, maar ze
moeten het nog zien: “Als het nodig
is, gaan we zo de bergen weer in.”

Op de weg terug naar Banda Atjeh
zien we volop bedrijvigheid. Na de
tsunami hebben de meeste Atjee-
ërs hun leven weer opgepakt. On-
danks de schandalen en de klach-
ten rondom de hulpverlening heb-
ben de meeste mensen met behulp
van honderden ontwikkelingswer-
kers en miljoenen euro’s hun hui-
zen en winkels weer op kunnen
bouwen. Een aantal dorpen en wij-
ken hebben iets weg van een groot
bungalowpark met lange rijen
exact dezelfde stenen huisjes, vro-
lijk geschilderd en volgens de be-
woners niet onaantrekkelijk om in
te wonen. De economie gaat goed
en ook het toerisme begint zich
langzaam te herstellen van de zwa-
re klap.

ATJEH IS volgens de Lonely
Planet ‘the next best spot’
en heeft eigenlijk  alles wat
een toerist zich maar kan

wensen: een altijd zomers klimaat,
witte stranden, een immens regen-
woud met olifanten, tijgers en
orang-oetans en een waar paradijs
voor duikers. 

Toch zet nog steeds maar vijf
procent van het aantal toeristen
dat een bezoek brengt aan Indone-
sië, voet op Atjese bodem. De jaren-
lange onafhankelijkheidsstrijd, de
tsunami, maar ook de bomaansla-
gen op Bali en de economische cri-
sis in Azië in 1997 hebben nog
steeds zijn weerslag op het aantal
toeristen. Maar het zou ook wel
eens iets te maken kunnen hebben
met het strenge islamitische geloof
dat de bevolking aanhangt. Een
biertje drinken is er ook voor de
toerist niet of nauwelijks bij en bij
het zwemmen moeten mannen en
vrouwen hun kleren aanhouden.

Atjeh is bezaaid met moskeeën
die vijfmaal per dag de gelovigen
oproepen tot gebed. Vrijwel alle
vrouwen dragen een hoofddoek,
bioscopen zijn uit den boze en op
het strand staan bordjes met tek-
sten als ‘Verboden voor onge-
trouwde stellen’. 

De enige plek waar geliefden nog
ongestoord van elkaars gezelschap
kunnen genieten, is op de brom-
mer. Banda Atjeh zwermt dan ook
van de jonge stellen die op de
brommer rondjes door de stad
crossen, waarbij het meisje zich
stevig vasthoudt aan haar chauf-
feur. 

Toch lopen er ook meiden zon-
der hoofddoek, al krijgen die het
vaak zwaar te verduren. De twee
zussen Nina (35) en Chichi (24),
werkzaam bij Lambrineu Founda-
tion, een ontwikkelingsproject in
Lhoknga, dragen geen hoofddoek
en krijgen soms afkeurende of
minachtende reacties. 

Boven een bord dampende mie
in een eettentje langs de kant van
de weg leggen ze uit dat ze het wel
eens moe worden zich constant te
moeten verantwoorden. Chichi:
“We zijn wel gelovig, maar we vin-
den het gewoon niet nodig om een
hoofddoek te dragen. Maar daar
moet je hier wel eens sterk voor in
je schoenen staan.”

Ondanks de strenge leefregels

staan de mensen erg open voor toe-
risten en is iedereen behulpzaam
en nieuwsgierig. Voor toeristen
zijn de regels bovendien minder
streng; in een aantal restaurants in
Banda Atjeh wordt het schenken
van bier oogluikend toegestaan en
je kan best in je hemdje aan het
strand in Lampu’uk of Lhoknga
gaan zitten. Alleen moet je er dan
wel rekening mee houden dat je erg
wordt bekeken.

Wil je toch graag in je bikini of
zwembroek de zee induiken, dan
kun je terecht op het eiland Pulau
Weh, ook wel Sabang genoemd,
naar de hoofdstad. Het is overigens
ook de plaats waar kunstenaar An-
ton Heyboer in 1924 is geboren,
maar daar is niet veel meer van te
zien. Op dit Bounty-eilandje kom
je als ‘lieverluidanmoetoerist’ vol-
ledig aan je trekken en de stranden
bieden de westerse strandtoerist
volledige privacy. 

Al tijdens de  boottocht van Ban-
da Atjeh naar de haven van Sabang
worden we verrast door dolfijnen
die met de boot meezwemmen. In
Iboh en Gapang zijn de meer ‘wes-
terse’ stranden, waar diverse re-
sorts hun huisjes tot op het strand
hebben staan en het ecotoerisme
floreert. Voor wat meer luxueuze
pubs, bars en restaurants kun je be-
ter in Sabang blijven. 

Pulau Weh fungeerde ten tijde
van het Nederlands koloniaal be-
wind als opslag voor kolen en water
voor stoomboten en in de jaren ze-
ventig als belastingvrije zone, maar
staat nu het vooral bekend als duik-
en snorkelparadijs. Het eiland
heeft de meest fantastische koraal-
riffen, duizenden vissoorten en
een aantal zeeschildpadden. 

Je kunt natuurlijk ook gewoon
op het strand hangen en wat fruit-
cocktails en lekkere hapjes probe-
ren in een van de vele eettentjes.
Het is hier ook opeens veel makke-
lijker om een biertje te bestellen.
Of je kunt een fiets huren, of, ge-
zien de hellingen misschien beter
een brommer, om het eiland te ver-
kennen en de vele grotten en wa-
tervallen te bewonderen. 

Als je van de ongereptheid van
dit eiland wilt genieten, moet je
trouwens niet te lang meer wach-
ten. Er liggen plannen klaar om
binnen vijf jaar een internationale
doorvoerhaven aan te leggen en er ,
net zoals in de jaren zeventig, een
belastingparadijs voor big spen-
ding tourists van te maken. 

Voor riverrafting en jungletrekking: 
www.geocities.com/qurays
De jungle in met oud GAM rebellen: 
acehexplorer@gmail.com
Duiken en snorkelen op Pulau Weh: 
Gapang: www.lumbalumba.com
Iboh: www.rubiahdivers.com
Sabang: www.dive-sabang.com
Hotels in Atjeh:
www.aceh-hotels.com
Malaysian Airlines vliegt dagelijks naar Me-
dan. Vliegtickets naar Banda Atjeh zijn in
Medan voor ongeveer vijftig euro te koop bij
o.a. Garuda Indonesian Airlines:
www.garuda-indonesia.com

Jakarta

S U M A T R A BORNEO

JAVA

CELEBES

I N D O N E S I Ë

Banda Atjeh

Pulau Weh
(Sabang)

A T J E H

S
U

M
A

T
R

A

M
A

L
E

I
S

I
Ë

S
t

r
a

a
t

 M

a
l a

k
k

a
I n d i s c h e

O c e a a n

200 km

©
 H

et
 P

ar
oo

l

Indonesië    Atjeh

reizen PS 9

H E T  P A R O O L  /  P S  /  Z A T E R D A G  2 6  M E I  2 0 0 7

Mendel Pols (rechts) met één van zijn junglegidsen.

Van GAM-rebel tot junglegids


