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A(bee/J1ing omslag
De afbeelding op de omslag stelt een maluana voor. Dit is een ronde houten
schijf van bijna een meter middellijn, die door de Wayana-Indianen jn Suriname
wordt gebruikt om in ronde huizen de nok van binnen af te sluiten.
Gezien het feit dat het Surinaamse woord 050 'huis' betekent, heeft de
maluana voor ons een belangrijke sy mbolische betekenis.

Op deze maluana, waarvan het origineel in het Academiegebouw te Leiden
zien is, zijn aan weerszijden van het middelpunt figuren afgebee ld die
een zogenaamde Kuluwayak voorste llen, een dier (geest) met twee koppen
en kuif veren.
te
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WOORD VOORAF

Het eerste nummer van de vierde jaargang van OSO, dat thans voor U ligt,
bevat naast de vaste rubrieken dertien artikelen . In de artikelen ligt de nadruk deze keer voornamelijk op Surinaamse talen; het Saramaccaans, het
Sarnami en het Surinaams Javaans. Een aantal andere bijdragen snijdt allerlei
andere Surinarnistische onderwerpen aan .

In het openingsartikel bespreekt Silvia Kouwenberg de versc hillende betekenissen en gebruikswijzen van het Saramaccaanse Kaoo en Kao . Ze toont aan
dat de t wee woorden elkaar uitsluiten in het gebruik . Jnan H . I\dhin vergelijkt het systeem van de neusmedeklinkers (nasalen) van het Sarnami met dat
van het Sanskrit en van het Standaa r d-Hindi . Theo Damsteegt be spreekt een
spellingsvoorstel van het Sarnami in sa menhang mf't de spelling van andere
Surinaamse talen . T ineke Bosch gaat in haar bijdrage in op het gebruik van
werkwoordsvormen in Sarnami-verhalen en van de p.Jrtikels waa rmee de zi nnen of alinea's in die verhalen gewoonlijk beginnen. M . A . Nabibaks a naly see rt
de moei lijkheden die sp rekers van het Sarnami hebben bij het leren van het
Nederlands. Hij pleit voor een betere aanpak van het taalonderwijs op de
Surinaamse basisscholen. In zijn artikel over het Surinaams Javaans beschrijft
Hein Vruggink het ontstaan en de kenmerken van die taal , geeft hij aan door
wie en waar het gesproken wordt, en wat de voornaamste verschillen zijfi met
het Indonesisch Javaans. In zijn tweede bijdrage werkt hij een voorstel uit
voor de spelling van het Surinaams Ja vaans , in de hoop daarmee de discussie
op gang te brengen. Pieter Koen li c ht ons in zij n artikel nader in over
het werk van het Instituut voor Taa lweten sc hap/Summer Institute of Lingui sti cs, te Paramaribo. Just Wekker be spreekt verschillende hypotheses over de
oorsprong van de Kwinti-bo snegerstam. en formuleert met behulp van kaartmateriaal een eigen alternatief. Wilfricd Dierick geeft talri jke voorbeelden
van typi sch Surinaamse familienamen, en vermeldt de ontstaansgeschiedenis
van enkele ervan . Zijn tweede artikel gaat in op een even merkwaardig Surinaams cul tuurversc hijn sel, de zgn. c hronogrammen . In haar artikel 'Mu~ki e
tenja ch t' reageert Eva Essed- Fruin op een bijdrage van I\lorva l Smith in het
Jan Voorhoeve-nummer van OSO (me i 1984). Diens stuk had betr ekking op
woorden in het Surinaams Nederlands die rec htstreeks aan het Enge l s van de
zeven ti ende eeuw ontleend zouden zij n . Eva Essed bet wi jfelt of dir ook het
geval is met het woord muskiet. Herm an Wekker doet verslag van een
succesvolle werkbijeenkomst over het thema 'Univer sa l s versus su b strata in
C reole genesis', die in april j . 1. aan de Universiteit van Amsterdam plaatsvond: een topconferentie op het gebied van de Creolistiek.
Het volgende nummer van deze jaargang (de cembe r) zal gewijd zijn aan het
thema van het I. B.S.-colloquium van 27 april 198 5: ' Cont ra c tmigratie en de
gevolgen voor de Surinaamse samenleving'. Hierin zullen worden opgenomen
de teksten van lezingen van die dag. Andere bijdragen over het zelfde thema
zijn van harte w elkom (zo spoedig mogelijk in te leveren).

De redactie
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KABÁ EN KAA IN HET SARAMACCAANS
SILVIA KOUWENBERG

Inleiding
Ik zal hier de verschillende betekenissen en wijzen van fun c tioneren ViJn het
Saramaccaanse kabcÎ en het waarschijnlijk daarvan afgeleide koo inventariseren
en behandelen aan de hand van het Woordregister Sararnaccaan s van A .
de Grool (19 77). Het optreden van kaoo en kao is inte ressant om de volgende

redenen :

Ten eerste omdat het laat zien hoe er zo wel grarnmatirölc overeenkomsten
als verschillen bestaan tussen Sranan en Saramaccaans.
Ten tweede omdat het de comp lexe veranderingen illu str eert waartoe het
voorkomen van se r iële werkwoord sconst ru c tie s in de creolen t alen heeft gc~
l eid. Tot slot omdat het laat zien hoe moeilijk het is om aa n de hand van Ne derlandse seman ti sc he en syn ta c ti sche catego rieën het lexi c on en de gramma ti ca van creole ntalen te besch r ijven.
In het \X.'oordr-eg.st er zijn Saramaccaanse woorden en voo rbeeld z innen
uit diverse bronnen geordend naar hun Nederlandse betekenis. D e methode
die De Groot heef: gehanteerd bij het o rd enen van zijn materiaal l evert
enkele problemen op. T en eers t e is hij ni et uitgegaan va n de Saramac caa no..,e
woorden, maar van hun N ederlandse vertaling. Ten tweede heeft hij " vr ije"
vertalingen genomen in plaat s van uit te gaan van glo.':>sen . Zo komen we ondf'r
"m aar " zowel kabÓ als kaa tegen als Saramacc aan~e eqU i va l enten van dit l\J eder l andse voegwoord , terwi jl ma de enig juiste vertaling i:-:.. Deze intf'rprcta tie
van kabÓ en kaa door D e Groot blijkt gE'ba seerd op slechts één voorbeeldzin :
(I)
só sè mbè tá táki
só. kaa u - á
bi manclá d e só
z o mensen ASP zeggen zo, ??? wij NEG T I\JS zenden hen zo
"sommige mensen zeggen zo, maar wij hebben hun geen opdracht gegcven"
Een native speaker Véln het ~aramaccaan~ heeft miJ Ycrze'kC'rd dL! t deze
zin fout i s. :Jj gaf m ij de volgende al t ernat ie ven , waarvan (J) pa') na enig Lhlr zelen . nadat ik vroeg om een zjn waarin toch kaa gebru ikt zou worden ; (2)
heeft haar duidelijke voorkeur :
(2)
só sè mbè tá táki SÓ, ma u-á bi fflQnciá de só
(3)
só sè mbè tá t.áki só kaa. Tna u-a bi !T!andci de só
In (3) wordt koo gebrUikt
bijwoord " a l" of "re eds" ; de plaûts van het voegwoord wordt ingenofT,en door ma .

ars

Verderop in dit ar tik el komen w e nog wel meer problemen tegen die voort vloeien Uit De Groot'~ o rd eningen en verta lin gen .
Het Sararnaccaanse kabÓ IS een uitstekende illustratie v~n een algernene
ste ll ing over de creolentalen van :\ 1.C . I\lleyne :
"GrarnfT'atical classes are not hard and fast categories in these language~ j
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although morphemes are invariable, they are f ir st and foremost semantic units
tha t can then f it into diffe rent grammatical f rames." (Alleyne, 1980:80). In
het navolgende zal blijken dat kaoo inderdaad in verschillende syntactische
omgevingen ("grammatical frames") voorkomt, echter niet gebruikt kan worden
op de manier waarop kaa voorkomt, dit in tegenstelling tot hetgeen in het
Woordenregister wordt gesuggereerd. Ik zal juist laten zien dat kobÓ en koa wél
hetzelfde betekenen en dus te beschouwen zijn als één "scm<lntic unit" of semantisc he éénheid , maar in elkaar uitsluitende syntactische omgevingen optreden.
In mijn verdere behandeling houd ik de volgende volgorde aan:
kabá als zelfstandig naamwoord;
kabcl als bijvoeglijke naamwoord;
kabá als werkwoord;
kabcl als seriëel werkwoord;
kaa als bijwoord;
kaa als 'c ompletief markeerder' .
Waar de vertaling van De Groot aan leiding kan geven tot problemen geef ik
eigen glossen; daarbij heb ik gebruik gemaakt van Donicie & Voorhoeve (1963).
Tot slot enkele conclusies en een mogelijke verklaring voor het in de navolgende pagina's beschreven optreden van kabel en kao.

Kabcl als zelfstandig naamwoord
(4)

(5)

a di kabcl {u di wóto de bi lalu máu
"bij het einde van het verhaal klapte men in de handen"
kabcl u kaabita nóo bcli-wósu
~ einde

(6)

van de geit is de keuken"

sondó kabcl

"eindeloos" / "zonder einde"
Naast deze drie duidelijke voorbee lden vinden we di kaoo u di óto als Saramaccans equivalent voor "reden ll naast kabel u di óto, di gogó u di óto en d i
boónboto u di óto. Ik zou de volgende verta li ng willen voorstellen naast de
"vrije" vertaling van De Groot:
(7)

di kabcl u di óto

het einde van het verhaal
"reden"
"Het einde" verwijst hier naar "uiteindelijke oorzaak". Vergelijk:
(8)

a sábi di kabcl u di óto

"hij kent de zaak grondig"
i-á musu táki wan son! di i-á sá bi kabcl {'én
je-NEG moeten zeggen een dingc:ITe je-NEG kennen einde van het
"je moet niets zeggen waarvan je niet grondig op de hoogte bent"
Verder komt kabel een aantal ma len voo r in de combinatie té Q kooo (tot het
einde):
(J 0) a seeká té a kabcl
"hij maakte zi c h gereed!!
(11) a bi kó kandá
a kabá
"hij zong het lied uit ten einde toe"

(9)

te

(J 2)

a bi njan té a kabcl
"hij heeft zijn maag volgegeten"

Kaoo als bijvoeglijk naamwoord
(J 3) di kabcl dáka u di liba aki
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"de laatste dag van deze maand"
(14) dée kaoo-wan ó dé dée (ósu-wan
"de laatsten zullen de eersten zljn"
(15) di akûsuwe da di kaoo pik! mbéti u màtu
"de akusuwe is het allerkleinste bosdier"
Naast deze en andere zinnen waar kaoo als bijvoeglijk naamwoord voorkomt
vinden we nog het bijvoeglijk gebruik van kabá~kabá:
(16) mi dé kaoo-ka oo u mi gó
"ik ben bereid te gaan"
(J 7l mi dé kCiIJiH«ioo u mi gó
"i,k ?en p;ereed o~ te pa~n",
..'
(18) dl sembe de ka ba-ka ba , on de ('a bllnga
die mens zijn klaar al, NEG zijn voor~ 3e sg. zich~haasten
"wie klaar is, behoeft zich niet te haasten"
Alleyne (1980) wijst erop dat op enkele werkwoorden de zogenaamde attribu~
tieve transformatie toegepast kan worden. Dit leidt tot redupli cat ie:
(19) di kasaba diki
di diki-diki kasaba
"the cassave has been dug"
"the dug cassave"
f'Diki~dikill is hier adjectief, afgeleid van het werkwoord diki "graven" . Op de~
zelfde manier kunnen we aannemen dat kaoo~kabá adjectief is, via de attribu~
tieve transformatie afgeleid van het werkwoord kaoo "gereed zi jn, klaar zijn" ,
o.i .d. /(abá~kabá wordt in het Woordregister gegeven met de betekenissen
"gereed" , 11klaar", "bereid" en "op It punt".

Kaoo als werkwoord

/(aoo vinden we in het Woordregister als intransitief werkwoord met

beteke~

nissen "af lopen f l , "ophouden", "oprakenH, "klaar z ijn" , "gereed zijn" etc., even~
als transitief werkwoord met betekenissen "afmaken", "beëindigen", "oprui~
men", "verkwisten", "verpletteren", etc.
KobÓ is een non -statief werkwoord. De combinatie met TMA~partikels
(TMA: Tempus, Modus, Aspect) levert het volgende op:
het eindigde/het is geëindigd
a f) kaoo
a tá kaoo
het eindigt/het is bezig te eindigen
a bi kaoo
het eindigde/het was geëindigd
a Ó kaoo
het za! eindigen
Transitief gebruikt :
hij beëindigde het werk/heeft het beëindigd
a RJ kaoo di woóko
a tá kaoo di woóko
hij beëindigt het werk/is bezig het te beëindigen
a bi kaoo di woóko
hIJ beëindigde het werk/had het beëindigd
o ó kaoo di woóko
hij za l het werk beëindigen
Ik geef hier eerst enkele voorbeelden van simpel gebruik van kabel als transitief/intransit ief werkwoord, daarna behandel ik het optreden van kaoo in speciale combinaties.
(20) a ó kaoo ési
het IRR eindigen snel
"het is zo gebeurd"
(21) óto dé h!a té u-à sá kaoo
verhaal zijn veel tot wiJ~NEG kunnen eindigen
lier is zovee l om te vertellen, dat we niet kunnen ophouden"
(22) wka f'en á bi kaoo u {an seéi, noó a bi tórnbi kal
mond van~hem NEG ASP eindigen van praten zelf, toen hij TNS kante len
vallen
"hij had het nog niet gezegd of hij viel ondersteboven"
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(23)

a kabá a báka, déé ótowan tá kabá disá én {ési
hij eindigen aan eind, de anderen ASP eindigen laten zijn gezicht
"hij is het laatst van allen klaar"

(24)

de bi kabá di woóko

(25)

3e-pl, TNS beëindigen het werk
"men heeft het werk geëindigd"
a bi mbéi én tû {{ba, nóo a kahl-én
hij TNS maken het twee maand, toen hij beëindigen-het
"h ij deed het binnen twee maanden"

(26)

hii sonl i ké {éndi móo hla, té-u kabá {'én do sóso lási
alle dingen je wilt vinden meer vee l , tot-wij eindigen van-het geven niets
verliezen

"alles wat je meer wi lt hebben js tenslotte verlies"

kaoo gegeven in de vaste combinaties kabÓ a sóso
(vertalingen: "verkwisten ll , "vermorsen l1 , "verongelukken"), of kaoo wan sont a
In ve le gevallen wordt

sóso (vertalingen: "uit roeien",

I1

ver delgen",

'1

vern ietigen", "verwoesten"). Van

de tweede combinatie worden in het geheel geen voorbeelden gegeven, van
het gebruik van de eerste slechts drie:
(27) hli di pená u mi bi kabá a sóso
alle die moeite van mij TNS eind igen tot niets
"al mijn moeite was vergeefs lt
In de andere twee gevallen waarin de combinatie kaoo Q sóso voorkomt
lijkt
kaoo in een seriële werkwoordsconstructie voor te komen:
(28) tue sonl kabá a sóso
weggooien ding eindigen tot niets
It verkwisten lt
(29) makisá kabá a sóso
verbrijzelen eindigen tot niets
"verpletteren"
In het Woordregister komt kaoo verder nog voor in seriële werkwoordsconstructies in combinatie met kó:
(0) di náki doón kó kabá
het slaan drum komen eindigen
"het getrommel is af).?,elopen"
(1) a bi kó ka bá hU di móni ('én
hij TNS komen eindigen alle het geld van-hem
"hij heeft al zijn geld opgemaakt"
(2) a bi kó kabá
het TNS komen eindigen
111 t
is uit"
Het lijkt erop of in al de z e gevallen met enkel kaoo volstaan
had
kunnen
worden, aange z ien dat alleen de gegeven vertalingen ook zou dekken . \rat de
functie van de combinatie is is mij niet duidelijk.

Kaoo als seriëel werkwoord
Wij zijn hier dus twee mogelijke seriële werkwoordsconstructies met kaoo tegengekomen :
a. In de intransitieve werkwoordscombinatie kó kaoo.
b. In de transitieve werkwoordscombinatie V 1 ka oo a sóso.
V I staat blijken s de voorbeelden niet (geheel) va st.
Een vergelijking met het Sranan geeft hier een interessant beeld : in het Sranan kennen we immer s kaoo dat als werkwoord voorkomt in dezelfde betekeni ssen als het Saramaccaanse kaoo.
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Dit werkwoord komt ook voor als V 2 in seriële werkwoordsconstrucries en
neemt dan de vorm krba . In Sebba (1983) wordt het volgende voorbeeld gegeven:
(3) bakbabuba kaba k'ba
bananaskins finish finish

tlthe bananaskins are already finished"
Verder ste l t hij : flk ba ' f ini sh' ( Portuguese 'acabar') occ urs in the posit ion occupied by V 2 ofaseria l construct ion but in fact we think the ev idence for
its being a verb in this usage in Sranan is not very strong . (. .. ) The usual
translation of klxJ when tI occurs in this position is 'alreadY ' j there is ather
evidence that kaoo (usually pronounced kba in th is position, but kaba wllen ir is
a main verb) must be an adverb as we
a verb .!! (Sebba 1983:~
M . i . moet kba besc houwd worden als de fonologisc h gereduceerde vorm van
kooo die de positie van V 2 in se r iële werkwoordsco nstructies inneemt , maar
daar eerder fun c tioneert als bijwoord dan als werkwoord.
Voor het Saramaccaans geldt iets dergelijks: kooo in ser iële werkwoordsconstructies JI1 de positie van V 2 is via een - voor het Saramaccaans regelmatig - proces van fonologische reductie veranderd in kOOi dit functioneert als
bijwoord en wordt vertaald met "al" of "reeds~'. KobÓ komen we nog slechts
in enkele, zeer spec i fieke gevallen tegen in serië le werkwoordsconstructies,
maar betekent daar duidelijk iets anders dan koo in dezelfde positie, zoals
verde r op duidelijk za l worden .
Deze ontwikkeling beperkt z ich niet tot het Sranan en Saramaccaans, b l ijkens een notÎtie van Boretzky (1 983 :9): " In At lanric creo les there can be observed a st riking tendency for pos t positing kaba/finis/pinis/don and the specialisation of it to a comp let i ve marker or an adverb respect ively." Kaa komen we
inderdaad tegen a l s respectievelijk completief markeerder en bijwoord.

lias

Koo als bijwoord
(34)

di nd éU buka

tá

kó kaa

de nac ht mond ASP komen al
"de avond nadert reeds"
(35) mi bi dá i bclngi koa, noo mé sá dá i gogó móo
Ik TNs geven jou bank al, dan ik-NEG kennen geven jou
achterwerk meer
"ik heb je al een bankje gegeven en kan je geen ach terwerk geven"
"je vraagt me te veel"
(36) a bi séu u njá kaa
"hij was al begonnen te eten"
(37) di al!si û,dé ku bée kaa
"de rijst d r aagt al vrucht"
(38) unu kabá kaa. ó?
" zijn ju ltie al gereed?"
O~v~lIend is het grote verschil tussen de vertalÎng van kó koo in (34) en kó
kabci In (30), (31) en (32). Dit illustreert nogmaals dat koa gezien moet worden als bijwoord en kobcl als werkwoord.
Onder de Nederlandse referenties "al" en "reeds" noemt het Woordregister
ook kabcl als Saramaccaans equivalent en geeft daarbij één voorbeeldzin :
(39) a bi seeká di son! kabá dá -én
" hij heeft het al voor hem geregeld"

Vergelijk:
mi seekó hli mi son{ koo

(40)

"ik heb alles ~ geregeld!!
Voorbeeld (9) is het enige waarin kaoo op dezelfde manier als koo

schijnt te

II

functioneren, namelijk als bijwoord. Voor mijn Saramaccaanse informante was
deze zin echter beslist onacceptabel: zij gaf de volgende co rrecte alternatieven, met een uitgesproken voorkeur voor (42):
(4 j) a bi seeká di soni koa dá-én
(42) a bi seeká di soni dá-én kaa

Kaa als 'completief markeerder'

Er zijn nog een groot aantal zinnen in het Woordregister waarin koo gebruikt
wordt zonder dat we daar in de Nederlandse vertaling direct iets van terug
vinden. Hier plaatst de methode van De Groot ons wederom voor problemen,
vanwege de afwezigheid van glossen. Ik geef hier eerst enkele voorbeelden en
zal dan mijn interpretatie geven.
(43) di mbéti pói kaa
"het vlees is bedorven"
(44)

a kó mandu kaa
"hij is volwassen"

(45) di tjUba kai pasá kaa
"de bui is over" - (46) mi-ku-i pói tidé kaa

"vandaag is het uit tussen ons"
(47) di paabi limbo tuu kaa
"de schotel is helemaa l zuiver (schoon)!!
(48) a bi njan hii di móni tuu kaa
"hij heeft al zijn geld opgemaakt"
Het Woordregiste:r geeft ons nog veel meer van dit soo rt zinnen. In alle gevallen wordt kaa niet vertaald en lijkt het er op dat het al-dan-niet gebruiken
van koa voor de vertaling in, het Nederlands geen verschil zou maken; blijkbaar
maakt dat een verschil in betekenis uit dat wij in het Nederlands niet kennen.
Koa duidt blijkbaar op de voltooiing van een proces, op de definitieve afronding van een handeling, o.i.d. , en functioneert du s als 'comp/etief
markeerder'.
Conclusie

In het voorgaande heb ik duidelijk gemaakt de.t kaoo en koo elkaar
uitsluiten
in het gebruik, dit i.t.t . hetgeen de vertalingen in het Woordregister suggereren. Kooo en koo vormen één seman tische eenheid, waarin kaoo optreedt als
zelfstandig naamwoord, als bijvoeglijk naamwoord (ook in geredupliceerde
vorm) en als werkwoord; kaa treedt op als bijwoord en co mpletief markeerder.
Met name het optreden van koo als completief markeerder laat zien dat het
niet mogelijk is het Saramaccaans te besch rijven vanuit Nederlandse semantische catego rieën.
We hebben gezien dat in het gebruik van kal:xl en koo een parallel valt te
trekken met het Sranan waarin kol:xl optreedt op alle genoemde manieren, maar in de positie van V 2 in seriële werkwoordsconstruct ies de vorm kl:xl
neemt; kl:xl functioneert als bijwoord.
Ik wil hier tot slot een mogelijke verklaring geven voor de huidige distributie
van kabá en koo in het Saramarcaans en kabo. en kba in het Sranan.
Ik ga ervan ui! dat in beide talen oorspronkelijk alleen de vorm kabá / kabo
bestond. Deze kwam onder andere voor als V 2 in seriële werkwoordsconstruc ties. In die positie moet, in vergelijking met kabÓ / koba in de positie van
hoofdwerkwoord, sprake zijn geweest van een verlies in betekenis; deze werd
gereduceerd tot het markeren van de voltooiing van de handeling aangegeven
door V I. Deze semantische reductie is gepaard gegaan met fonolog ische
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reductie; dit heeft geleid tot het ontstaan van re spect ievel i jk kaa en kba.
Sranan
kabo

Saramaccaans
ka 00

~

~kbo

kabo

kabo

kaa

Overigens is gebleken dat in het Sa ramaccaa ns ka oo wel (w ee d gebruikt wordt
als V 2 in ser iële we rk woor sdsconstructies en in die pos it ie z ijn volledige semantische waarde behoudt.

Noten
Indien niet ander s vermeld verwijzen de noten naar A . de Groot, 19 77 .Woord-

regi ster Neder lands-Saramakaans . Paramaribo.
I. p. 18 2.
2. Saramaccaans informante
J. Sa ramaccaans informante.

4. p. 76 .
5. p. 76 .
6. p. 76 .
7. p. 250 .
8. p. 11 6.
9. p. 116.
10. p. 101.
11. p. 3 12.
12. p. 181.
13 . p. 166.
14. p. 166.
15 . p. 194.
16. p. 32.
17. p. lOl.
18. p. 119 .
19. Alleyne 1980, p. 79 .
20 . p. 89 .
2 1. p. 103.
22 . p. 194 en 366 .
23 . p. 166.
24 . p. 76 .
25 . p. 39 .
26 . p. 296.
27 . p. 321 .
28 . p. 324 .
29 . p. 326.
30. p. 11.
31 . p. 224.
32 . p. 306.
33. Sebba 1983 , p. 55 .
34 . p. 20.
35 . p. 23 .
36 . p. 27.
37 . p. 375 .
38 . p. lOl.
39 . p. 250 .

40. P. 250.
41. Saramaccaans informante.
42 . Saramaccaans informante .

43 .
44.
45 .
46.
47 .
48 .

p.
p.
p.
p.
p.
p.

25 .
336.
229 .
306.
374 .
224 .
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NASALEN IN HET SARNAMI
JNAN H. ADHIN

Vijf neus medeklinke r s
Vanouds onderscheidt men in het Sanskrit vijf nasalen (dit zjjn medekli nkers
die door de neus worden uitgesproken) als afzonderlijke fonemen (betekenisonderscheidende spraakklanken) . In he t Devanagari-schrj ft vormen zij telkens
de vijfde lener van elk van de naar articu latieplaats benoemde vi jf groepen
van de z. g. panc-vorg; de overige vier letters van elk dezer groepen zijn
occlusieven of explosieven (dit zijn medeklinker s, waarbij een afsluit ing
plaatsvindt en daarna de luc ht met een plof naar buiten stroomt). D e vi jf
neu smedeklinkers zijn : de ve lare nasaal ft
de pa latale nasaal
l,iJ, de retroflexe nasaal 1.1 [fl J, de dentale nasaal n ln ]en de bi labiale nasaal 111 [m].
Deze vi i f nasalen komen ook we l in het Standaard-H indi J voor, maar in de
meeste gevallen - afgezien van het optreden van 'r egressieve assimi latie'
(pürvarüpOl;Ü, hieronder nog te bespreken - is de retroflexe nasaal in het
gespr oken Standaard- H indi een dentale nasaal geworden , wat ook in het
Sarnami het geva l is; b. v. Sanskrit : gUl).Q (eigenschap), kömf]a (oorzaak), prar,tö ma (gr oet); Standaard-H indi : gun, kämn. pranam; Sarnami : gun. kämn. {Xlrnam
(in het N agari-schrift : gU(la , kQra~lQ, praf.1äma; in het Urdu-schrift : gun, koran,
parnämJ, 2 Zowel in het Standaard- H indi a l s in het Sarnami komen nasalen al
dan niet zelfstandig voor : onzelfstandig, als zij samen met een erop vo lgende
consonant opt r eden ; zelfstandig , aan het begin van een lettergreep (aan het
begin van of midden in een woord) of aan het eind van een woord .
In het Standaard- H indi komen alle vijf nasalen onzelfstandig voor . maar _
afgezien van het verschijnsel, waa rb ij in het Hoog- H indi de retroflexe nasaal
(l (die normaa l a ls een dentale n wo rd t
uitgesproken ) som s een gesanskritisecrde ui t spraak heeft - k unnen alleen de nasa l en n en m ook zelfstandig optreden, en wel in alle posities. H et Sarnami kent e igenlijk slt"chts drie nasa jen

r"J,

n

(n I. de denta le n, de bi labiale m en de velare ;,); de andere twee nasalen (n I.
de retroflexe iï en de palatale il) zijn geen aparte fonemen : a ll een fonetisc h
gezien komen ze voor als gevolg van r egressieve assimilatie ( pû,.va rûpaQ),
uitsl uitend vóó r retroflexe respectieve li jk palatale consonan ten) 111 het Sarnami echter kan ook de velare nasaal zelfstandig voorkomen , wat in het
Standaard-Hindi niet het geval is.
Terloops z ij opgemerkt, dat zo wel in het Standaard- H indi als in het Sarnami
nasalering een eigen fonemische st atus heeft, om welke reden er wel onderscheid tussen een onzelfstandige nasale co nsonant en een genasaleerde vocaa l
dient te worden gemaakt : hier is van afzond~r l ijke fonemen sprake, ook al
komt ' fonologische oppositie' maar weinig voor. [n het Nagari -schrift wordt
dit onderscheid tussen anusvö,. en anuna sik ook aangegeven, nl. door gebruikmaking van een bindu (..:.) respectievelijk een ca ndrabindu \-). 5 I n
het
Urduschrift echter kan alleen nasalering van een eindklinker worden aangeduid;
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in andere posities wordt gewoon het teken voor de dentale nasaal gebruikt.
Du s is er in het Urdu- schrift wel onderscheid tussen nasaler ing en nasaal
in b. v.: yahö!] (hi er) en makào (gebouw), kahïa (ergens) en zamïo (aarde) ,hÜQ (ik
ben) en ~hün (bloed), mef} (in) en phen (schui m), maio (ik) en cain (ru st); echter
niet in b. v.: OO[lS (bamboe) en bons (geslac ht), cä'1d (m aan) en cand (enkel e ),
pàoc (vijf) en panc ( ve rtegenwoordiger), jhäOjh (cymbaal) en jhai'ijhat(moeilijk- ·
heid), äatö (tarwe meel) en a'!t-sa(lt (nonsens), kha[!<jahar (ruïne) en khaM (deel ,
verdieping).6

Onzelfstandige positie
Onzelfstandig komen na sa len samen met een erop vo lgen de consonant voor; en
in derge lijke geva llen is er (meestal) sprake van 'regress ieve assi milatie van
plaat si: de zelfstandige consonant oefent een zodan ige invloed op de voorafgaande nasaal uit, dat deze ook op dezelfde plaats wordt gearticuleerd. Veelal
is de ze lf standige consonant een occlusief (explosieO , soms een si bilant (s isklank) of een andere medeklinker . Ter illust rat ie hiervan enkele Sanskritwoorden, die in het H oog-Hindi worden gebruikt:Lank (bei te!), sankhyä (g etaJ) ,
sangräm (stri jd), sOlighar~ (wr ijving); pancäyat (dorps raad), vänchit
(gewen st),
vyanjan (m edeklin ke r); bo(ltan ( ve rde l ing), karyth (keel), kha(l'ian (kr it iek); s a n t
(he ilige), manthan (het ka rnen), kand (knolgewas); kampan (trilling), ambar(hemei , lucht), asambhav (onm ogel ijk);
(geslacht), sanlagna (t oegewijd), samvat (jaa rtell ing).
Ook in het Sarnami komen de na salen n, m en
onzelfstan dig
voo r,
b. v.:
jantar- mantar (hocus-pocus), andor (la waa i), ondäj (schatting), chachundar
(schooier), andhör (donker), kandhö (schouder ); lampat ( vagebond ), lampat g e vluc ht), lamphu (l amp), bomoo (schoor steen), acambho. acambhä ( ver ba zing );
ank bjler), sankä (twijfe l, zorg), sankat (n ood), sankeL (w enk), kalank (bl aam),
Lm1kä (Cey;!on ), sOlikh (kinkhoorn, wulk), ponkha (w aaier, venti lator), ra gTn
(kleuri g), sang'it (mu z iek), singä r (opmaak), sangom (samenkom st).? Wat de~a la
tal e en de retrollexe nasaal betreft: de ze komen in het Sarna mi niet voor,~be
halve dan a ls gevolg van assimilatie, onder invloed van erop voJgende palatale
respectievelijk re tr of lexe occlusieven, b.v.: cancal (spee ls), pancánbe (vijfenn egentig), panehï (vogel) , anjor (li c ht), anjoriyä (maanli cht), oi'ijäd (s e h a t tin g),
manjür (akkoord), ponjïrï (een offerspijs), sanjho (voOravond, namiddag), manjhä
(opzi chter)j bhorJtä (boulanger , aubergine), cjhol).tal (een
muziekinstrument),
~a~!hT (st eel), lary!h (schoft), lan !~aT (schofter igheid), karyçlii (dood), jharyçIT (vaant jel, piQgii (pinda), belmU(lçlà (kaalkopl , bha(lgiiphor (opening van zaken ), eapi(l(iä
(timmerman), thu!1dhä (koud).
Nier ond ienstig lijkt het op te merken, dat bij de na sa len m en ft de regressieve assimilat ie toch we l een ander karakter heeft dan zulks bij de onzelf standige nasalen
en I) het geval is. Im mers kr ijgen
en ') deze
art icula t ie
reed s als
pas bij de comb inat ie met de erop volgende occlus ief, terw i jl m en
zodanig worden uitgesproken, nog voordat de comb inatie tor stand is gekomen .
D it onderscheid kan gemakkelijk worden geconstateerd, door de betreffende
woorden in lettergrepen te verdelen en deze met een pauze ertussen uit te spreken, b. v. : ca n-cal ' (niet : can-ca !), pan-chï (niet : pan-chi), an-jor (niet: an-jod,
san-j hä (ni et : san-j hä), bh an-\ä (niet: bh aQ- jö), çlan-lhï (niet: <!aQ-\hï), jhan-Qî
(ni et : jhaQ-çfi), ~h a n -çl hä (niet: 1haQ-çfh~); maar : bom-bä (niet :bon-bä), lam-phu
(ni et: lan- phu), sa ri - ket (ni et : san-ket), pai"l-khä (niet: pan - khä), san-gam
(ni et: san - gam).9
Terloops zij de aandacht gevestigd op de combinatie (zelfstandige) nasaal +
occlusief, waarbij de nasaal eigenlijk consonant ,. neutrale klinker (sjwa) is:
zo is nandOE (mans zusters man) eigenlijk nanadoï waarin de tweede a is ve rdwenen. IO In dergelijke gevallen is er dan ook van regressieve assimilatie

vans

n

n

n
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geen sprake , hoewel de binding soms zó nauw i s, dilt deze zich wel kan voordoen . Enkele voorbeelden: comke (sc hi neren, glanzen), dhomkï (b e d re i gin g),
camcä (lepel), kämcaläu (bruikbaar), lamchar (langwerpig), kamjor (zwak),ka m tf (wein ig), somdhï (vader va n schoon zoon of schoondocht er); Jänkï (Sita), o n ke
(lui ster en), tinkä (st r oot je), nankä, nanki (de k leine), jönke (opze ueli ik), kïn ke
(na gekocht te hebben), konkouvO (een vlieger), tonke (p ijn
doen, van hoofd),
jhankär (ger inkeil, jhanke-potke (dri ft ig worden), tankhä (sala ri s); gungun (lauw),
gungunöe (neur iën), cingäri (von k), bhWlgä (vlieg), bhungi (v l iegje),phun gT, pungï
(topje, spru i r) , jingï (le ve n), bhingä (azijn), panghot (waterplaats),ghanghor(dreigend opeengepakt, va n donkere wolken); kaU11cï (wa d, panchut ·( waterig), anjän
(onbekend), kan(op (h elm), anpor h (anal fabeet) , kanphor (oor ve rdovend).

Zelfstandig e positi e
Gelijk eerd er al opgeme rkt, komen in het Sarnami drie nasalen als ze lfstan dige consonan ten voor, nl. de denta le n asaal (n). de bi labia le nasaal (m) en de
velare nasaal (ft). Dat de ze laatste ook als ze lfstandige con sonan t kan op treden
is een typisc h kenmerk van het Sarna mi ll ; zulks in tegenstelling tot het St andaard-Hindi, waa r de ve lare nasaal slechts onzelfstandig voorkomt . Maar, t erwij l n en m aan het eind van of midden in een woord zo wel als aa n het begin
van een woord kunnen voorkomen, is dit laats t e bij
niet h('t geval. Enkele
voo r beelden van Sarnami woorden :
~\'\ e[ de denta le nasaa l : noh (nageJ), nik (goed), nogTc, niyare (dichtbiJ), nipo re (opensperren), nihare (k ijken), nirave (wieden), naraï (r ie t) , nataï (ha ls), n ep nepke (' on~chu ldi g' doend); ghun (kalander, koren t or), p!san (blom,
mee l
van
graan), beson (meel van däl ), bihan. bhiyiin (morgen), lItan (op de ru~ liggend) ,
cholon (,c hoft). käsun (kasjoe), jaHhäin (aangebrand), kaktahin (feeks), Holan darÎn (Holland se ), mahin (fijn ). khartÎn , ka"Un (ten behoeve van) . dacchin. dakkhin (zu i d), satkun. chatkun (zweep), khalihän, khali yön (padlesr huur), küd - phan
(gedartc I, ged r ad f) 12; dinar (oud), cano (kekererw l), ninavö «,pruw), e h 0 t ka n ä
(die kleinc), kutauno (di e hond), jaoonä (t ijdperk ), ba yänö (voor sc hot ), nagphani (schijfcactu::.. nopal) . Uwnaill (bor sto nt ~ t cking , een plant ), lajaunï (rn i mO~d,
kruidje-roer -rne- ni etl. sikmänT (ziek te) , einainl (Chine!-oE'), dahinä (r crht . . ), sahi nä (ecn soort croquet) , dhol1iyä (k oriander), nacaniyQ (dan~crc . . ), petkuniyëi (013de buik liggend ); bollnT (eerste ve rk oop van de dag) , phu[lknï (bld<.l . . pijp). kO!J cni (vork), ca/nT (zee f), cusnï ( speen), g0J'po!] chnT (voetrnJ.t).
1\let de bi labia le nasaal : mT1]je, mise (wrijven). mo?äe (dik worden . verwadn d
\\ orden), mani e brei, neem aan), mane (betekent . . . dc('("ptcren). lTIanö (ve r bo den ), müsar (stomper), muraina (een g ra~~oort) . minähT (verbod) . m u r c hili ä
(kaa l kop) . musell"î (klamboe), makoi yä (een bladgrocnte}.gomawu" , mi'ï!!Je \ ~chu
r en) . 111 a JTrä (cymba.JJ) . m ev-mev kare (' vle iertg' doen); dam (,J.dcmlOchr) , dä m
(prIj s), çiäm (dam), ba!om (knoop), aram (rust), an tim (ldat ste), godam (lood s).
li/öm ( ve il ing), dhüm -dhöm (prach.,! en praal). kam -om (wNk en LO ), agfam - ba gram (alledel): som et (met), samo e (bevatten) . sam e. soma, soma! (tIJd). ka i ma
(kr okodd ). se ma" (kankan t rd , jömtm (een \ruchd . saf1losä (een
.-,oort
pastei),
baimän. beimän (oneerlIJk) , bemär, bimär (ZIek). tamäkhu (tdbok) ! kamörT (deur)
kaf'Omi yä (een bladgroente , dagoeblad), kal7laiya (werker ), karnäsut (i J vcr i g) ;
kimLï (ko stbaar ), omtä (Fr ansman , birambi), cjhamläe (tuJlnclen), ghumrï (duiLeling) . n emnär (lImonade), särnn e (tegcnover),janmöve (verwekken), txmmäs
(sto ut) . /11onmonÎ ( eigenzinni~) , manrnaujT (l jchtzl1Hli~), garrne -garorn
(l ekker
warm). gi/'mi! (conrract), Bulmän Woer) . sikman (zick ). golmäl (Iets verd •.lChts),
turuprnär (een kaartspel) .
!\ \et de \'e Jare ndsaal : rmi (kleur . ve rf). bhan (\cr slOord), çfhQli (manier, w ijze)
tO/i (nau w . beu) , jO/i (strijd), man (haar scheldmg) . ?äli (been). laUli (kruidnageJ),
hili (asafoettda . dUIvelsdrek) . si/i (hoorn), paLQI; (vlIeger), palOll (bcd),cha/(ili

n
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(sprong), mancen (opzichtig , druk), ran-biran (veelk leurig), karivii -bhujan
( p i kzwart ), utpa{än. (absurd), Bajran - lxJli (Han uman); rane (verven), mäne (vragen),
janar (werkkracht), täna (bijl), lan e (ophangen), tanal (hangend), !anoF (lendendoek ), lïiia (oorring), pläilä (plank), unarî, anurf (vinger), lanarä (de manke), lohO/ia (rok), mahanii (duur), anana (erf), anu(hä (duim), anulhT (ring), anare (pijn
doen), cjanarä e (vermageren), cQuvä-canar (vee) , jhönÏ-möflf (st ru ikgewas, r ommel); lante, nm1te (naakt), çlhanläe (omkantelen ), ranmär (een kaartspel), Hi erbij moet worden aangetekend, dat voo r de vela,re nasaal in het Sarnami als

va ri ant soms ook de uitspraak van het Standaard-Hindi voorkomt, dus als
onzelfstandige nasaal (ri naast ng), b.v. rOl; en rang, lm1te en lmigte, OIiuthi

en

angu(hT.

Geminatie en aspiratie
Zelfstandige nasalen kunnen ook a l s verlengde Consonanten (gemina-ten) · optreden ; een dergelijke verdubbe ling van neusmedeklinkers komt zo wel in
het Standaard- Hindi al s in het Sarnami frequent voor, meestal tusse n twee
klinkers, soms ook aan het eind van een woord . Maar, terwijl het Standaa rd Hin di a lleen een verdubbeling van de dental e en de bilabiale nasaal (n en m)
kent, is het juist een typisch kenmerk va n .het Sarnami, dat er ook geminat ie
van de ve lar e nasaal (11) optreedt , echter alleen tussen twee klinkers. Hieronder vo l gen enkele Sarnami~woorden, waarin de nasalen verlengd worden
uitgesproken.
Geminatie van n en m: sunn (v erdoofd, doodstil), ann (graan), dann se (bliksemsneJ) , sunnä (stip), munnä, munnT (kl ein kind, uk ), panna ( ve !), ganna-manna
(horosc oop), duannT, donnT (dubbe(tje), cauvanni,connT (kwartje), kannä ( zemelen), mahinnä (maand), onnais (n egentien) , bannar (aap), bannuk (geweer), can11011 (sandelhout); bamm (kna]) , dhamm (bons), cimmac, cammac (l epe J), summat
(eendracht), hirnmat (moed), ekdamme (direct), nikamma (ongeschikt), ka m mar
(deken), lammä (lang), lam mar, nammar (nummer). 13
Geminatie va n n: Cmina (Ganges), jhinna (garnaa J) , jhinnur (kreke l,
cicade),
guÎ1na (stom), canna (gezond), lannar (mank), çarinor (mager), mann.ar (dinsdag),
manna I (geluk), dannal (rel), jannal (bos), kannan (armband), kannäl (b e r ooi d),
canriul (klauw), lufIiiï (lendendoek), lapharihä (v agebond), palanna (plank),
pha tüi.fta (kleine vlinder, mot) , sarmi.hï (een snaarinstrument), norafInr (C u r açaose
oranje , mandarijn), bhikhmanna (bedelaa r), lohä-lann.ar (ijzerwaren), a ri. nar khanna( (rommel). Ook hier zij aangetekend , dat in het Sarn ami als variant
soms ook de uitspraak van het Stan daard -Hindi voo rkomt, dus al s onzelfstandige nasaal , zonder geminatie (rllinaast ng), b. v. : Gannä en Cangä, ma,;nal en mangal, kannan en kangan , sarmi.nï en sarangi.
Een ander kenmerk van het Sarnami is, da t alle drie ze lfstandige nasalen
(n, m en ft) met een erop volgende h een zodanige nauwe binding kunnen vertonen, dat fonetisch gezien er van "geaspireerde" consonanten kan worden gesproken . 14 Ofschoon orthografisch zulks niet als zodanig wordt weergegeven:
het Nagari-alfabet, dat afzonderlijke letters voor geaspireerde co nsonanten
kent, heeft ze niet voor derge l ijke " geaspireerde" medeklinkers. Enkele
voorbeelden van geaspireerde n en m: Kanhaï (KrishQ.a), cTnhe (herkennen), cïnhä (streep), cinharu (kennis , bekende), cinhänï (aandenken), nanhe men (als kind,
toen ik klein was); minhä (verboden), minhäï (verbod ), anhonï (onmogel ijk),manhüs (ongelukbrengend); senhur ( ve r miljoenpoeder), senhuriyä (een man je-soor t ,
roodborstje), anhare mea {in het donker}, oonhe (bin den), lxmhäï (wij ze van binden), banhal (gebonden), cakconhï (verblinding), sonh (geurig); jamhäï (g e e uw),
oomhan (brahmaan), Bramhä (Brahmä); khamhä (pilaar), sa mharke (v oorzichtig),
samhare (goed zorgen voor), acamho, acamh"ä (verbaz ing).
Vergelijking met woorden in het Standaard- H indi leert, dat hier van verschillende gevallen sprake is. Er zijn woorden, waarin een nasaal zonder de neutrale klinker (sjwa) vóór een h voorkomt, en waarbij deze combi natie het ka r ak-
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ter van een geaspireerde nasaal heeft verkregen, b. v.: Kan-haT en Ka-nh aî, c Tn ha en cî-nha ; jam-häT en ja-mhaï, Brahmä, Bram-hä en Bra-mh'a . (In dit
laatste voorbeeld is er ook sprake van klankverwisseling : viparyay of metathesis). In sommige woorden is de bij de nasaal behorende neutrale klinker verdwenen (madhya-svar-Iop, syncope), waarna een nauwe binding met de erop volgende 11 tot stand is gekomen,
b. v.: minahä, min-hä en mi-nhäj manahus,
man-hus en ma-nhûs. In andere woorden is de d of de b van de op een genasaleerde vocaal of na sa le consonant volgende geaspireerde occlusief verdwenen
(madhya-vyanjanlop, syncope), waarna de aspiratie bij de nasaal is gaan behoren, b.v. seQdhur - senhu r , cakäcau!Jdhï - cakconhï, sOQdh - sonh ; kharnbhä _
khamhä, sambhalke - sam harke, acambho - acamho .
Ook de velare nasaal (M komt in het Sarnami dikwijls als geaspireerde consonant voor, b.v.: sinh ([eeuw), sarih (met), jänh, jä'lhT (dij), läri.he
(over iets
stappen ), orihäï (slaap), kanhaï (karn), khanhäre (spoe len), smlhaUyä (metg eze l).
Hier is de 9 van de geaspireerde occlusief verdwenen: sili.gh
- sinh.
jänghïjähhT, etc . Soms treedt zelfs geminatie van de geaspireerde velare nasaal op
(waarbij - zoals bij verdubbeling van geaspireerde occlusieven ook het geval
is - de eerste h wegvalt), b. v.: sannhe (samen), larinhe. nanfthe (naakr), sari,ihal.
(ge zelschap ), jari/lIlo (dij), ghunnhat (sluier).
Hierbi j
zij
aangetekend,
dat
in het Sarnami als variant van de enkele zowel a ls de dubbele geaspireerde
velare nasaal ook de uitspraak van het Standaard- Hindi voorkornt, dus als onzelfstandige nasaal, zonder geminatie (nh en ,inh naast ngh), b. v. : tätihe -lönghe,
o,ihäï - onghöf: lannhe - langhe. smln.hal. - smighaL 15

Noten
I.

2.

3.

4.

In Suriname worden, voornamelijk voor religi euze doeleinden (door
H indoes respectievelijk Moeslims), twee vormen van het Standaard - H indi
gebruikt, nl. het Hoog- Hind i (ge sanskritiseerd H indi , vaak gewoon H .ndi
genoemd), dat in het Devanagari-sch r ift (kortweg: N agarj) wordt ge~(' hre
venj en het Urdu (v erperzischt Hindi). in het van het Arabisch-Perzisch
afgeleide U rdu -schrift geschreven . i'vlaar voor algemene doeleinden, in for mele Sit uatie s, bedient men zich van een vereenvoudigde vorm Vdn
het Standaard-Hindi, bekend als Hindu stani (dikwijl s Hindi genoemd): hier in zijn de moeilijke en onbekende Sanskrit re spectievelijk Arabisch - Perzisctle woorden en vormen door gewone en begrijpelijke Hindi - woorden en
-vormen vervangen , en het wordt - al naar kennis en voorkeur - in het Nagari- of in het Urdll-~chrift geschreven .
Voor de weergave van de als voorbeelden dienende woorden in het L at ijnse schrift IS in dit artikel de gebruikelijke wetenschappelijke transcriptie
van Sanskrit- en Hindi -klanken gebezigd; alleen i~ nasalering ...w.ngcduid
met 0 en niet met ,h: dit laatste grafeem wordt hier gebruikt voor de
anusvö,. in het Sanskrit, die er zowel onzelfstandig als zclf~tandig voorkomt. b.v.: ahOfllkära (ikheid). sarÏlbhavo (geboorte), sarnnyäsa (vierde
le venstijdperk), S0r11yoga (samenvoeging), sOtl1sáya (twijfel), satyam (het ware) . sivam (het goede). sW1darar11 (het schone), onantam (het
oneindige).
jnanarh (kennis).
Vermeldenswaard is, dat in sommige met het Sarnami verwante Hindi-dialecten ook de palatale en de retroflexe nasaal a l s zelhtandige conso nJnten voo rk omen . soms zelfs in beginpositie, b. v. : tvlagahi : sai na;
Maithili :
JarltU1ä : Kharj-boli : mOt;IOS, Qimak ; Sarnami : saiUyä (geliefde) . Jamunä ( een
rivier). manus (men s)! nTmak (zout) .
In dit opzicht zijn 'minim ale paren l niet frequent. h.v. : haQs (la c h) en hans
(z waan); ec hter komen vrijwel overeenkomstige klank co rnbinaties veelvuldig voor , b.v .: Ö!JL (ingewanden) en ant (einde), CÖ!Jd (maan) en txmd (di(ht~
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5.

phän ke (h appen ) en çiankä (gr ote trom), känkhe (pe rsen ) en jhankhe ( s p ij t
hebbe n), kantä (doorn, graat), en c;lQl;t~ä (stok).
Opgeme rkt zij, dat om praktische redenen ook voor de anunäsik ( genasaleerd e vocaal) een bindu wordt gebruikt, wanneer het verkorte teken voor
de betreffende vocaal (matra) boven de horinzontale st ree p uit stee kt
(h etgeen bij i, ï, e, 0, ai en au het geval is). De laatste tijd is bij Hindisch r ijver s een tendens te co nstateren, om ook nasalering van de andere
voca len (nl. a, ä. u en a) met een bindu weer te geven , waardoor het onderscheid tussen nasalering en onze lf standige nasaal niet meer in de spel-

ling tot uitd rukkin g komt . Welli cht verdient het aanbeveli ng, om anuna sik

6.

7.

altijd met een bindu weer te geven, en in geval van anusvär de betreffende nasalen met verkorte medeklinkertekens te sch r i jven, b.v.: dant (t and ),
ronk (ar me), ka,îcan (goud ), mOl)çiT (m arkt ), bimb (r ef l ectie );
en
niet :
damt, rarnk. karncon, mOlnçif, bimb.
In het Urdu-sch r ift wordt het teken voor de denta l e nasaal - behalve voor
de aanduiding van nasalering - ook voor de weergave van de palatale, de
retroflexe en de ve lare nasaal gebruikt , b.v.: lönc han (smet) , gançfö
ancj.ä
(bedorven ei) , gungä (stom ); de zelfstandige l) en ft worden respectievelij k
a l s n en ng (met derltale n) geschreven, b.v.: St:lnskri t prör:1Q (leven)
en
Sarnami möne (vragen) respectievelijk als prön en mänge.
Men vergelijke hiermee de genasaleerde vocalen vóó r occlusieven in
(vegen),
b. v.: konce (prikken), sïnc e (besproeien), mOllch (snor), po[!che
pün ch (staart) , aUQche (kwade in v loed verdrijven), bhi!Jje (n at
worden),
mïDje (wr ijven), bhüoje (r oosteren), mänje (schu r en), bhö!Jjï (bl adgroe nte),
sönjh (v ooravond, namiddag); phaQk (vo rk) , phäQke (happen ), pheQke (we rpen), phüQke (bl azen), jho'1k, jhonkä (ruk, vlaag), jho[!ke (snel gaan, gooien
in vuur ), häUke (drijven, opscheppen), jhá[Jke (gluren), bho[!ke (steken),con ke (prikken), tonke (inter rumper en), senke ( verwa r men), önkh (oog), jOQkh ,
(bloedzuiger), sonkhe (zu igen), khoQkhe (hoesten), khO!]khï (h oest ); c ïQ p e ,
cä!!pe (drukken), kä!!pe (beven), ghoQpe (steken), hanphe (hi jgen), s aunph

(an ijszaad).
8.

Soms kan er enige twijfe l over bestaan, of er van een palatale nasaal
dan wel van nasalering sprake is; in dergelijke gevallen dient eerder
nasalering te worden aangenomen , b.v .: saiDyä (ge l iefde) , pachai!]yä (spr eker van een westelijk Hind i-dialect), bhui!Jyä (grond), petkui!1yä ( 0 p
de
buik liggend), goirJyä , gui!!yä (partner), bakoi[jyä, bakuiQyä (op handen en
voeten) . Gewezen zij ook op aan het Sanskrit ontleende woorden a l s

anyäï (onrecht), kanyä (meisje), dhanyaood (dank),

welke

in

het

Nagari-

sch r ift met de dentale n worden gesch r even . Voorts zij opgemerkt, dat de
Nagari- ' ligatuur ' voor Sanskrit jna in het Standaard-Hindi als gya (so ms
gno) wordt uitgesproken ; in het Sarnami is de uitspraak gyo; b.v.: jn.áno
gyän , gnän - gyän (kennis), äjiiä - iïgyä, iïgf!ä - ägyä (toestemming, opdracht), pratijiiä - pratigyä, pratigna - partigya (belofte).
9.
Terloops zij erop gewezen, dat de sprekers zich er niet van bewust zijn,
dat de dentale nasaal door assimilatie een palatale of retrof lexe nasaal
is geword en . Men vergelijke analoge geval l en in het Nederlands: cen tjes, ban-djir, maar : ban-ken, don-ker (v g!. ook: in-k laren , on-geluk).
10. De ze grammatische figuur , waarbij een klinker verdwijnt, staa t a l s.s vorlop
bekend; betreft het de weglating van een medeklinker of van meerdere
klanken (en ze lfs van één of meer lettergrepen ), dan is er van vyo njanlop
respectievelijk ak$arlop spr ake. In de Westerse morfologie worden de termen 'aphaere sis ' (weglating aan het begin), 'syn cope ' (weglating in het
midden) en ' apocope' (weglating aan het eind) gebruikt ; verdwijning
van een klinker of lettergreep midden in ef'n woord (door samentrekking)
wordt 'synaeresis' genoemd.
11. Dit kenmerk heeft het Sarnami gemeen met sommige ermee verwante
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Fin; lv' agahi: tan; Mait h il'l ! ä;lUr, kananä;
Sarnami : tah (been), tan (beu, nauw), ariuri, unarï (vinger) , kannan
(a r m-

Hind i-dialecten , b.v. : Bhojpuri:

12.

13.

band). Oo"k in Eur opese ta len komt de velare nasaal a l s zelfstandige conSonant voor , b.v. : Nederlands: ba~, j0.::!iien; Engels: wro.!:!.&, si~i..!:!&.
Interessant is, da t in küd-phän de n ee n eindpositie inneemt, doordat de
denta le occlusief is ve rdw enen (ant -vya Pijanlop, apocope ) en de genasaleerde klinker vocaal +- 11 is geworden: Standaard- H indi : phänd ( sp r ong ),
Een
dergelijke weglating - ook in het midden (madh ya -vyanjanlop , sy ncope)
doet zich vaker voor, b. v.: CÖ!Jd - con (maan), nTOd - nïn (slaap), blind - bun
(dru ppel); münde - müne (sluiten), cÖ!JcIT - canT (zi lver ); sO!J.dh - sonh, son
(g eurig); een ~nkele maal is er in het Standaard- Hindi geen anuna sik maar
een anusvar , b. v. oond - ban (di cht), bandoba st - oonoba s (zorg, het in orde brengen), zindgï - jingî (leven), HindustänT - HinustänT (H j ndostaan(s» j
vergelijk: Holons ( Hollands) . ( Zie ook noot 13).
Woorden a l s konnä (zemelen), mahinnä (maand), o/mais (negentien), karnen
ook zonder geminatie voor (kanä , mahina , onaisJ; dit is een noga l veel
voo rkomend verschijnsel in het Sarnami , b. v.: mokkä, mokä (kans), ca cel!,
cöcëi (vader s broed , cakottT, eako?ï (het knijpen), mit{-h'ëi, mT~hä ( zoe tl.pit tal', pitar (g ee l kope r), thetthar, theHwr (ongehoorzaam ), addhä, ädhä ( ha l
kabbhî na, kabhî na (nooit), khan'us, kharus (grof), khillä. khîlo ( s pij k er) .
Bij woorden als bannar (aap), oonnuk (geweer ), cannal1 (sandelhout) ; kam mal' (deken), lammä (lang), /ammol', Ilommar (nummer)
is de geminatie
het gevolg van 'total e progres sieve assimilatie' (samïkaratl of saval'!l ya):d c
occlusief d of b is name l ijk n of m geworden (Standaa rd-Hindi : banda",ban dak, candan; kambal, lambä, nambal'J. Hetzelfde verschijnsel doet zic h
VOor bij woorden als Gann,ö (Gang e::. ), jhili.hä (g arnaa l), etc. . waarin de occlusief 9 de nasaal
is geworden .
Niet alleen de nasalen (n, m en M, maar ook de liquidae (r en Okunncn ah
"geaspireerde" consonan ten voorkomen , b.v .: ar/lOr (een däl soort, wandoe) ,
pharhar (drooggekookt, van rijst), TlJa rham ( za l!), bil'hli (een lied) , kha rh ä
(kon ijn . haas), orhan (klacht); karhiyänv (middel); kalhiyän (gi steren), mel he (lreuz elelü, ä/hä (een lied), kulhärf (bijl), kol hu (suikerrictper~), c ü l h ä
(kookpl aa t s), malham (za lf), dulhëi ( bruidegom) , dulhin (bruid) ; een enkele
maal zelfs aan het begin of aan het eind van een woord : Ihas (lijk), k ä I h
(gisteren), Vermeldenswaard is, dat dit kenmerk van <1!::>p iratie van n<:t!::>alen
en liquidae het Sarnami met sommige ermee verwante Hindi-d ialecten g(' _
meen heeft, b . v . ~ Khari -bo li : sunhairï - sunahl'T (gouden, gulden ), mhära-ha mäl' (mijn) , [hos (lijk) ; K annauji : /ha sun - le~un (knoflook) , IllhOf1göf- rnahatiör. l7lahQligäi (duurteh Avadhi : kulhar (schJ<.Il v<.ln klei), f3orarnhä - Bramhä
([3rahnla) .
Aangezien de zelfstandige velare nasaal "ril het .':>J.rn<:tnri zowel niet - gc.:J'ipireerd ah geaspireerd kan voorkomen (en in beide gevallen zonder en
met geminatie), is de tran::.criptie ervan in het Latjjn~e schrift niet een\!oudig . De "Commissie-A dh in" - door de !\t\i nister van OnderWijs , Weten schappen en Cul tu ur inge!::>tcld . rllet o.m . ah taak "een Jonernati<,ch verantwoorde en praktisch hanteerbare geror rr ani~ecrde ~pelling V~lIl het ." ,arnamj" te ontwerpen - heeft in haar rapport over de !lRorna un~e spelling
van het Sarnámi" (P aramaribo , I december 1984) de onzel htandige vela r e
na::.aal (vóór een velare occlusienrnet 11, de ze lfstandige nicl-gea~pirc:erde
velare nasaal (zowel enkel al~ dubbel) met 119 en de gea spireerde velare n ûsaai (zowel enkel als dubbel) met ngh weergegeven (du~ : sanká, ronge,jo nqai ,
onghái, sanghe); zu lks niet alleen om redenen van "praktische hanteerll
baarheid en concordante spelling met in Surinarne bekende en gebruikte
talen. maar ook omda t in het Sarnami toch de uitspraak van het Standaard-Hilldi (ng re'lpec tievelijk ngh) als variant voorkomt, alsmede ter
vermijding van "lelijke" woordbeelden.
Paramaribo, 31 december 1984
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DE SPELLING VAN HET SARNAMI
EN ANDERE SURINAAMSE TALEN
THEO DAMSTEEGT

Inleiding
In de loop van 1983 is in diskus sies tussen G. f\shruf ([J en H aag). Jil l\Iarain
(Den Haag) en de schrijver van dit artikel een nieuw voorstel ontwikkeld voor
de spelling van het Sarnami in het Romeinse schrift. He t voorstel is mede gebaseerd op de ervaring die inmiddels is opgedaa n met eerde r voorgestelde
spell ingswijzen : f\dhin (19 64-) , Hui skarnp (19 78 ), Marhé (1977), Narain (1 977 :
33-34 j 1980 : 6 j 198 2). Het is voor het ee r st gepubl icee rd in het aan Sa rn allli
gewijde nummer van het blad Kollektief (februari 1984 : 10-14), en later ook
in de bladen Lalla Rookh en Aisa Samaclla T'j naar aan lei d in g Vt.ln
rcakti es
daarop is hel voorstel op een enkel punt b ijgeste ld,l Hier wordt het voo r ~te l
uiteengezet vooral voor lezers die geen kenni~ van het Sarnami en stalldaard Hindi bezitten ! en wordt bovendien ingegaan op ovcreenkorn:::.terl en ver sch il len nlet de spelling van het Sranan en het Surinaam:::. JiJvaan~ . l)Jdrrnee
zo u dit artike l een bijdrage kunnen zijn aan de di!>ku~sie over de vraag ol
een uniforme spelling voor deze drie talen mogelijk en wen se lijk i:..

Ui tgangspun ten
Van een aantal ulgernene prin ci pes en ove rwegingen die duidelijk uitcenge ze t
zij n door i\dhin (1964 : 11-13) en Seu r en (1982 : 14 -22 ) Itlog,cn hier voor~t! dl'
volgende nog eens naar voren gehu<.dd worden : een voorstel rnoel bruikbaar
zij n voo r een stan daard t ype rYlachine . zo \\einlg mogelijk diakritl,>che teke n,,>
(acce nten . pun t en e.d . boven of onde r de letters) bevat ten . kOIl,,>ekwcnt zi jn
(voor één klank altijd dezelfde lettcr . dlc ook a ll een voor die klank gebruikt
w ordt ). zo ekonomisch mogelijk 7.ijn (wa ar rnage l ijk één letter pcr fonecrn) .
en zo \"e el mogelijk aa n~luJten bii irrterna t "Jonaa l gebruik. Voor f'C'n ~drn a lni
spelling kunnen we hier nog aan toevoegen dat een voor~tcl oo k voor ')tandaard-Hindi bnlikbaar moet ~iJn .
Een ande r uitgangspunt waaraan Hl dit \'oor,,>tel zo o.,trlkt moge l ijk de hand
gehouden i~. 15 konsekwentie t en opzich t e van he t IndIase devan<.tgari-,,>chrif t.
:oal s bekend . hangt hct Sarnami ~amen met talcn /d Jalekten gebezigd In
het oosten \all her Hindi-taalgebie d in Noord India (narn steegt, 1983: Ki~hna,
19S3: 67 -S3). en teksten in de ze talen worden geschreven en gedrukt in
het de\'anagari . De mC'este 5arnami tek sten worden geschreven ltl het H"omeJJlse schri f t. om begrijpelijke redenen : t) pe- en druk machines in .) ur in LlJlle
en Nederland zi jn op dit ~c hr ift afgestemd. en VIJ. hct Nederlands en het
Sranan 15 dlt schrift algemeen bekend . Toch is het wense lijk bij voor~tellen
\oor de ~p elling van het 5arnarni in het Rome m se sc hri ft rekening te houden
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met de principes van het devanagari-schrift, omdat met dit zeer systema-

tische schrift de uitspraak van het Sarnami doeltreffend weergegeven kan worden (wat vooral voor hen die het Sarnami niet als moedertaal hebben of
er weinig mee vertrouwd zijn, grote voordelen heeft). Bovendien zal het hierdoor eenvoudiger worden Sarnam i teksten desgewenst in het devanagari te
schrijven, omdat men al gewend is geraakt aan het systeem van dat sc hrift
(b.v. het verschil tussen korte en lange klinkers, of tussen de cerebrale!. en de
dentale t). Om het verband met het devanagari te leggen is het gewenst dat
iedere devanagari-letter (voorzover van belang voor het Sarnami) wordt weergegeven met een aparte Romeinse letter (of combinatie van letters), en dat
andersom elke Romeinse letter(combinatie) slechts één devanagari-letter
weergeeft. De Sarnami - spelling zal zich overigens moeten aansluiten bij de
algemeen gangbare uitspraak, en daardoor af kunnen wijken van de standaardH indi spelling van woorden. Dit l aatste principe houdt ook in dat bij eventueel blijkende uitspraakverschillen, of twijfel over de uitspraak, een standaard-spelling gekozen zal moeten worden die (d.m.v . woordenlijsten of -boek)
wordt vastgelegd.

Om de implikaties van deze konsekwentie ten opzichte van het devanagari
te verduidelijken voor hen die geen Sarnami of standaard-Hindi kennen, volgt
hier een korte uitweiding over dat schrift.
Het devanagari
De oor sprong van het devanagari ligt in een schriftvorm die we voor het
eerst in de derde eeuw v.C. in Indiase insc ripties aantreffen. Evenals het

Griekse (en daarmee ook het Romeinse) schrift lijkt deze van links naar
rec hts gesc hreven schriftvorm een aantal eeuwen eerder van Semitische volkeren te zijn overgenomen . Meer echter dan bij de Grieken en Romeinen werd
het sc hrift in India zeer doelbewust en op basis van een opvallend nauwkeurige en wetenschappelijke analyse van de klankleer van de Indiase talen
verder ontwikkeld. Dat geleerden zich al in die tijd met de klankleer bezighielden, blijkt overigens ook uit Sanskrit teksten over fonetiek van vóór de
derde eeuw v.C. Doordat het schrift berust op een klankanalyse, wordt elk
foneem van het Sanskrit met één vast symbool weergegeven, en wordt anderz i jds dit symbool konsekwent op één manier uitgesproken (vergelijk in dit
opzicht het Nederlands: de e in 'keten' wordt op twee manieren uitgesproken). Hoewel dit systeem voor het standaard-Hindi en Sarnami niet meer volledig opgaat, en enkele aanvullende uitspraakregels geleerd moeten worden, is
het sy steem van het devanagari-sc hrift toch bij uitstek gesc hikt om de
uitspraak van Sarnami en Hindi woorden weer te geven .
Voor wetenschappelijk gebruik bestaat een internationaal gangbare weergave
van het devanagari-sç hrift in Romeinse letters. Het schrift bestaat globaal
gesproken uit 43 lettertekens, welke op basis van de hierboven genoemde fonetische analyse al in zeer vroege tijd in een weten schappelijk systematische
alfabetisc he volgorde gerangschikt werden, en nog steeds worden, als volgt:
klinkers en tweeklanken: a a i i u u e
stemloos
medeklinkers:
velaren
k
pre-patalen
e
c erebralen
t
denta len
t
labialen
p
y r I v
halivokalen:
sisklanken: S s s
glottaal: h
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ai

0

au

stemloos geasp.

stemh.

kh
eh

9
j

stemh . geasp. nasaal
n
gh
n
jh
ph
n

th

çl

th

d

dh

n

ph

b

bh

m

Voor he t H indi komen daar nog bij: de retroflexe medeklinkers r en rh

(in het

devanagari wee r gegeven met een punt onder cf re sp. ,dh), en de alleen "I n leenwoorden voork omen de f, z en kil (e .... elleem.
in
het
devdnagari
aall~ed u i d
door middel va n diakr iti sche tekens bij bepaal de le tter s). He t Sanskrit kent
nog een k linker f, die in het Hindi echter als ' ir ' of 'ri ' wordt uitgesproken,
en in bovenstaand schema nier is opgenomen .
Ui t spraak: in he t hi er bo ve n weergegeven internationale tran sc rip tiesys teem
van het devanaga ri worden lange klinkers aangeduid door een streep boven
de klinker : dam "adem" klinkt als Nederlands 'dam ' , dom "pr ijs" als 'daam ' . De
u wordt uitgesproken als Nederlands 'oe', De e en 0 z ijn (bijn a) altijd lang,
als in Nederlands 'bee t' en 'boot ' , De h ac hter een medeklinker geeft duideli jk
hoorbare aspi r a t ie van de medeklinker aan . De 9 klinkt a l s de beginklank van
En gel se 'go', terwijl de c staat voor de begin kl ank va n Engels 'churc h' en de
j voor die van Engels 'jump' . De y geeft de Nederlandse 'j' klank weer , de v de
Nede rl andse 'w' . De tweeklanken
en s word en in uitspraak niet meer van elkaar onder scheiden, en klinken als de beginklank van Engels ' she '. De alleen
in leen woorden voo rkom ende kh klinkt als ' eh' in Nederlands 'l achen '. De ce r ebral e en r etrofl exe medeklinkers komen in het Nederlands niet voo r,

s

Nasalering va n klinkers, in het Sarnami en H indi een vaak voorkomend
versc hijn sel , wordt in d it t ran sc r iptiesysteem aangeduid door m ach t er de klinke r. Dubbele medek l inkers en medeklinkercom bina t ies komen eveneens voor,
b. V. kk, kkh, gr, ty, dy. sv. De du bbel e medek l inker s wo r den uitgesproken als
een lang aangehouden enkele medekl inker; de ty en dy wo rd en
In
ui t spraak
duideli jk onder sc hei den van de ( voo r niet-Hindisprekers er st erk op l ij kende)
me t c en j aangegeven k lanken . De nasaal n komt alleen in medekl inkercombinaties voo r (b.v. nc, njJ, L terwijl in het Sarnami de n als ze l fstandige klank
Vri jwe l verdwenen is en ook bijna alleen in combina ti es voo rkomt (b.v. [lp). In
combina t ies bestaande uit nasaal + medeklinker kan in het devanagari de
nasaal vervangen worden door een punt bov en de voo r afgaande klinker, in
tran sc ripti e m: men schrij ft niet ganga , maar gamga; niet hindi, maar himdi .

Voorstel
Het internationale transc riptiesysteem voldoet aan eni ge boven geformu l eerd e
eisen : het sluit aan bij internationaa l gebruik, en is ekonomisch en kon sekwent. Voor enkelvoudige devanagari letter s word en alleen enke l vo udige Romein se letters gebru ik t , met uitzonder ing va n de aspir at ie aandu idende
h ach t er medek l inker s, en met dit systeem is de ui t spraak doel tr effend vas t gelegd. Bij gebruik van een standaar d typemac hine bevat het echter teveel
lastige diakrit ische teken s. Wi j stellen daar om de vo lgende wijzigingen op dit
systeem voo r:
I. De lange k l inkers zouden aangegeven kunnen worden door ver dubbeling:
aa , iC uu. Dit is echter niet ekonomisch , en levert een lelijk woordbeeld
op in woorden a ls bhaaU "broer", baoii s "twee ëntwin tig" .
Men
zo u ook
kunnen ove rwegen i als l (of ie) te schrijven, en i a l s i e {of i ê) j evenzo u a l s
oe en u a l s oé. Nu zou i-ie niet k onsekwent zij n ten opzich t e van oe-oé; be z wa ar tegen i e-ié en oe-oé is da.t de ze schrijfwi jze internationaal verwar rin g wekt, terwijl ié en oé ook met het oog op het Nederlands ve rw arrend
zijn. Beter is daa rom de lange klinker s aan te duiden met
û wat bij het
typen veel makkelijker is dan a, i, u.
2. D e ce r ebrale en retroflexe medeklinker s zouden met hoofd letters weergegeven kunnen worden : T, Th. 0, Dh, R en Hh (b, v. roTi "brood", peR "b oom ").
De ze schr i j fwij ze is het makkelijkst bij gebruik van een schri jfmach ine,
maar heeft a ls bezwaar dat het voo r beeld wat onrustig wordt. D aarom

a, r.
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wordt hier gekozen voor een spelling al s .1lh, Q. !ih, ! en .eh,
waar bij het
typen wel wat lastiger wordt (gebruik van de teru gt oets). Deze schrijfwijze
heeft wel ook het voorde el dat bij het gebruik van hoofdletters aan het begin van eigennamen en zi nnen geen verwarring kan ontstaan.
3. Voor gena sa l eer de klinker s zo u het teken (klinker +).!!l gebruikt kunnen worden (b.v. me~ " in ti). Omdat echter een spe lling met n (b. v. men)
inmiddels
tamelijk gangbaar lijkt te zijn geworden (maar op zich beter vermeden kan
worden, zie onder), wordt hier gekozen voo r de sch r ijfwijze n, dus: men.
H etzelfde teken n kan ook worden gebruikt voor het -bove ngenoemde
teken rr (waarmee dus tekens als 1), n of n vermeden kunnen worden), dus:
ga!!ga "G anges tl , anda tl e i" 3 •
Overige wijzigingen:
I. Er lijkt (ook internationaal ge z ien) geen dwingende r eden t e bestaan om
v te schrijven in plaats van w, zodat hier voor de w gekozen wordt.
2. Zoals al opgemerkt, sluit de Sarnami spelling zic h aan bij de uitspraak, en
wijkt daardoor soms af van de spellin g van het standaar d-Hindi. Zo wordt
de Sanskrit klinker r, die in het standaard- H indi nog geschreven wordt
maar uitgesproken wordt a ls 'ri'), in het Sa rn arn i a l s 'ir' uitgesproken, en
ook zo geschreven, b.v. sanskirU " cu ltuurtl (st .Hi. saflskrti).
De Sanskrit comb inatie jn,- di e zo wel in standaard-=-Hindi a l s in Sarn ami
wordt uitgesproken a l s gy, wordt geschreven als gy, b.v. agya llbevel "
( st.
Hi. ajna). D e in het standaard-Hindi niet voorkomende tweeklank oi (b . v.
oisan " zo ") kan ook a ls oi geschreven worden, in ove r een st emming met de
tweeklank ai. De sisklank en S en s tenslotte kunnen, voorzover ze in het
Sa rna m i nog voorkomen, beide het best weergegeven worden met s h (b . v .
bhasha "taal", shanti tl vred e tl , st.Hi. bhGsfi, santi), waar bij sh dan de enige
uitzondering vormt op de re ge l dat een h achter een medek linker een geaspi r eerde medek linker aangeef t.

Verband met. eerdere voorstellen
Eerdere voorstel len voor de speJling van het Sarnami zijn hierboven al in de
in leiding genoemd. Inm iddels heeft ons ook vanuit Suriname het eerste îummer
van het Sarnami- en Nederlandstalige blad Bhasa(december
1983 )
bereikt,
waarin eveneens een speJlingsvoorste l is opgenomen .

\. Klinkers
Adhin, Marhé en Narain (1977) onderscheiden de lange klinkers niet van
voorzover niet aan het
de korte; H uiskamp en N arain (19 80) spe ll en de
eind van een woord voorkomend, als 00 , en Nara in ( 1982) al s a. (I n Sa rnami en Hin di is de 'a' klank aan het woordeinde bijna altijd lang. ) H ier
wordt voo r geste ld de lange éi ook aan het woordeinde te schrijven, en de
lange [ en û te onderscheiden van de i en u. Wil men het Sarnami in het
devanaga r i-schrift sch rijven , dan is het voortdurend noodzakelijk korte
en lange k l mkers van elkaar te onderscheiden, en daartoe is het beter
dit onderscheid ook konsekwent in het Romeinse schrift te maken. Ook in
Bha sa worden de lange klinkers kon sek went van de korte onderscheiden
(althans in het voorstel , p. 4; in de teksten wordt alleen de lange a aangegeven ), maar de daar voorgest elde internationale transcriptie (a. i. u)
heeft bezwaren die boven al genoemd zijn .
Bezwaren t egen de ook wel t oegepaste schrijfw i jzen met ie en oe ( z 0
H uiskamp, voo r de korte èn lange vokalen) zijn hierboven al vermeld.
Genasaleerde klihkers worden bij H uiskamp niet apart aangegeven. en bij
Adhin , Marhé en Narain weergegeven met een n achter de klinke r. Dit
laatste systeem heeft het bezwaar dat geen onderscheid gemaakt
wordt tussen de genasaleerde k li nker (als in me!!) en de k li nker + n (a I s

a,

-
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in din "dag"), terwijl deze in het devanagari geheel verschillend geschreven worden . Bllasa gebruikt de tilde (0 etc . ) om nasalisatie aan te geven,
maar dat is lastig bij gebruik van een typemachine.

2. Tweeklanken
In Bhasa wordt voorgesteld ow te schrijven, waar alle andere voorstellen
au hebben . Een schrijfwijze aw is echter niet konsekwent tegenover het
schrijven van de andere tweeklanken (ook in Bhasa) als ai en oi.

3. Medeklinkers
-

Bij Adhin, Marhé en Narain wordt de c als eh gespeld, de eh als chh . 0 j t
heeft het bezwaar dat de h in
andere
medeklinkercombinatie s
alleen
gebruikt wordt om geaspireerde medeklinkers weer te geven (met

uitzondering van sh, die in het Sarnami overigens zeldzaam is), zodat het
principe van de konsekwentie doorbroken wordt; bovendien gaat deze
schrijfwijze in tegen het principe van de letterekonomie. De bij Huiskamp te vinden spelling met tj, tjh levert, vooral bij verdubbeling, een
lelijk voorbeeld (b. v. attjha , in plaats van accha), en schendt eveneens
het principe van letterekonomie: hetzelfde geldt voor dj, djh in plaats van
j, jh. In Bhasa wordt dezelfde spelling voorgesteLd ais hier.
Adhin, Marhé en Narain (1977, 1980) onderscheiden de cerebrale medeklinkers niet van de dentale, en de retroflexe " en rh niet van de r en rh).
Hierdoor wordt de konsekwentie ten opzichte van het devanagari doorbroken, waarbij verder bedacht moet worden dat het verschil tussen
deze medeklinkers ook verschil in betekenis met zic h mee kan brengen:
vergelijk nata "klein" met nata "verwantschap". Narain (J982) onder.
scheidt welde r van de r door de retroflex weer te geven als rh ( dus:
perh in plaats van per Hboom"), en geeft de ce rebrale medeklinker
dh
weer als dhh, tegenover de dentale dh; hiertegen gelden dezelfde bezwaren als boven genoemd tegen eh in plaats van c. Huiskamp en Bhasa hanteren hetzelfde systeem als hier voorgesteld .
In overeenstemming met Adhin, Marhe, Narain en Bhasa wordt hier de y
gebruikt voor de 'j' klank van het Nederlands (b.v .
"vriend"). De door
Huiskamp toegepaste spelling met j heeft het nadeel internationaal verwarrend te zijn; bovendien zo u dan de 'dj' klank (hier met j weergegeven)
als dj gespeld moeten worden, waartegen hierboven al bezwaren zijn aangevoerd.
Adhin, Marhé en Narain geven de 'w' klank weer met v . Hiervoor lijken,
ook internationaal gezien, geen dwingende redenen aanwezig, al merkt
Adhin (1964: 21) wel terecht op dat de uitspraak van de Sranan w verschilt van die van het Sarnami . Huiskamp en Bhasa hanteren de spelling
w. Overigens wordt de 'w' klank van standaard-Hindi woorden in het Sa rnami vaak als 'b' uitgesproken (en dus ook geschreven), zoals opgemerkt
door Marhé (1977 : 18).
Het voorstel om sh te schrijven voor S en ~ komt overeen met a lle eerdere voorstellen .

ya"

-

Samenvatting van het voorstel
Volgens het hier geboden voorstel zullen bij het schrijven van het Sarnami de
volgende symbolen gebruikt worden {in de volgorde van het devanagari-alfa-

betl:
a á i i u u e ai
k

kh

9

gl1

e eh i jh (n)
t

th

d

dh

Th d dh

0

oi au

(n)

eh

n

(ry
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pph{bbhm
y r 1 w
sh

s

h
L eesstukje, ontleend aan het blad Sarnami, derde jaargang nummer 1, waarin
de hier voorgestelde spe lling wordt toegepast:

Patoh
Dharam apan biycîh karja leke karle raha. Socîs kî dan -dahej jaun milt, sab mi láyke i karjawa bhar dart Ekar apan soeal ná hoi pQir, káhense ekar biyQh
men dûn-dahej jaWl mUtiö karol, ûnkhf nû logo!. Khutkû chor ekar dil men na rail pa ida hoi gail. 1 apne ke marlQwe. naroji na
pOwe. Ekar sasurar se
aná-ianci kamti howat gail. I katno soee ki prem - behwar se bara paisQ kah<În
hoi sakehai, ekar dil na man e. Naráfi ke jaise kol apan jlw ho we lagar.
-

hala

De spelling van andere Surinaamse talen
Zoals al in de inl eiding geste ld, is h et van belang spe llingsvoorste llen voor
een Surinaamse taal te ve r ge lijken m et voorstellen voor andere Surinaamse talen. Daarom wordt hieronder nader ingegaan op overeenkomsten en verschi ll en
met de spe Jlin g van het Sranan en het Surinaams Javaans.

1 Sranan
Voor de spelli ng van het Sranan wordt hier uitgegaan van het voorstel van
Seuren (1982), dat niet alleen het meest r ecen t gepubliceerde is, maar ook de
meeste aanknopingspunten biedt met de hier voo r gestelde Sarnami spelling.
1. Klinkers
In het Sranan komen lang uitgespr oken klinkers relatief weinig voor, en
ze worden in de voorgestelde spelling niet van de co rresponderende korte
onder sche iden, hoewel Seur en (1982: 18) op dit punt enige aarzeling toont
voor die gevallen waar de rekking van de klinker niet voorspe lbaar is.
Mocht besloten worden deze lange klinkers toc h een aparte aanduiding
te geven, dan zou overeenkomst met de te kiezen Sarnami spelling wenselijk zijn .
In het Sranan is voo rgeste ld dubbele klinkers te gebruiken om twee opeenvolgende "intona t ie-toppen" weer te geven (pooti etc.) . Dit is nog een
reden om in het Sarnami lange klinkers niet aan te duiden door middel
van een dubbele kl inker.
Het schrijven van u in plaats van oe komt in Sarnami en Sranan overeen.
De overige klinkers leveren evenmin problemen , al moet wel wo :- den opgemerkt dat de Sranan ui t spraak van e en 0 verschilt van de Sarnami uitspraak.
_ De door Seuren (1982: 37) voorgeste l de schrijfwijze van genasaJeerde
klinkers als klinker + n op het woordeinde heeft voor het Sarnami een
duidelijk nadeel, zoals hierboven uiteengezet.
2. Twe eklanken
_ Seuren (I982: 36 ) stelt voor Sranan voor ay, Dy en QW te sch rijven, waar
in dit Sarnami voorstel ai, Di en au geschreven wordt. Zou in het Sarnami ay en ow geschreven worden, dan ontstaan problemen bij het sch rijven
in het devanagari, waar een spel l ing als lxry{hal "zittend" een onherkenbaar beeld zou opleveren .
3. Enkelvoudige medeklinkers
D e hier voor het Sarnami gekozen schrijfwijze met UI (in plaat s van v)
komt overeen met de Sranan spelling; wel verschilt de Sranan uitspraak
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van de w van de Sarnami uitspraak.
B ij de overige enkelvoudige medeklinker s z ijn er geen ve r schillen t u ssen
Sr ana n en 5arnamÎ; de keuze van de y voor de Nederlandse 'j' klank komt
in be id e ove reen, en ook de uitspraak va n de g.

4. Medeklinkerco mbinaties
- De door Seuren (19 82: 36) voo rge ste lde co mbinat ie ng (b.v. nanga.

longo)

komt ove r een met de klank d ie i n dp wpten"rhappelijke tr a nsrript ie va n

het devanagari wordt aangegeven met n; deze kl ank komt oo k in het Sarnami ze lfst andig voor, maar heeft als uitspraakvariant van ng in dit voorste l geen apart teken gekregen. lf De ng (a ls in Conga , volgens het huidige
voorstel gespeld als Ga:!.gc) wordt in Seurens voorstel weergegeven met
ngg (b. v. pinggo). In het Sarnami zo u het schri jven van ngg problemen geven bij het schrijven in het devanagari, zo dat ove rnam e van deze Sranan
schrijfwij ze niet wenselijk is.
Omda t de beg inklank van Sranan dyornpo gezien wordt als een opeenvolging van twee fonemen, en niet al s een enke lvoudi g foneem, wordt in het
Sr anan gekozen voor een spelling met dy, en niet j (a l s in Engels 'jump').
In die zin komt deze comb inat ie ove reen met devanagari dy, en l)robJemen
doen zich hi er niet voor. Hetze lfde geld t voor ty.
Seuren (1982 : 30,31) aarzelt tu sse n sy of sh als weergave van de palatale
s. l"i ier boven is gekozen voo r sh, zodat deze spel ling ook in he t Sranan de
voorkeur zou ve r dienen. In het Sarn am i zou een spelling sy problemen leveren bij he t schr i j ven in het devanagar i .
- In t egenste lling t ot het Sranan (Semen, 1982: 29 ) kent het Sarnami wel
ve r schil in uitsp raak tu ssen enkele en dubbele medeklin ke r s middenin het
woord, zodat di t onder scheid ook in spelling gemaak t wordt.
J[

Surinaams Javaans

De spelling van het Surinaams Javaans welke wordt toegepast in het in
Paramaribo gepubliceerde tijdschrift eikal en en kele andere publikatie s kan
waarschijnlijk beschouwd worden als r epresentatie f voo r recente visies op de
spellin g van deze taal. De schrijver van dit artikel kent ze lf geen Javaans,
en dankt hi erbij mevrouw H.J . Ham en de medewerkers van de sti c htÎng Setasa n voor hun hulp bij dit onderdeel. 5 Bij wijze van voorlopige oriëntatie kunnen de volgende punten gesignaleerd worden :
I. Klinker s
- Ve r schil tussen de uit de soort van lettergreep voorspelbare kort en lang
uitgesproken kl inker s wordt niet gemaakt in de spell ing. Wel wordt het
teken
gebru ikt , maar dat duidt een ' 0' klank ongevee r a l s in Nederlands
' pot '; h ier besta at dus een wezenlijk ve r sch il in uitspraak met de voo rgest elde Sarnami á .
D e e wordt gebruikt a l s in Nederlands 'de ' j de u itspraak van de é komt
ongeveer overeen met die va n SarnamÎ e. De è kom t in uitspraak overe en
met Sranan èj deze klank komt in het Sarnami en Hindi alleen voo r als
vrije variant van de tweeklank ai , en wordt daar om in het Sarnami n ie t
apart aangegeven .
Evenals in de Sranan en Sarnami voorste ll en wordt de u geschreven voor
de Nederlandse 'oe' klank .

a

2. J<linkerco mbinaU es
De spel lin g, van het Surinaams Javaans omva t de combina ti es au en ai,
maar deze geven niet altijd tweek lanken weer, maa r soms ook twee
apart van elkaar u i tgesproken en kelv oudige klinkers (a + u, a + O.ln
het
Sarnami ve rtegenwoordigen deze combinaties al t ijd tw eek lanken .

3. Medeklinker s
-

De letters g en w komen . globaal
van het Sarnami en Sranan .

gesproken , overeen

met

de

spelling
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-

De letters c en

i

corresponderen in uitspraak met de hier voorgestelde

c en i van het Sarnami .
In hoeverre de uitspraak van Surinaams Javaans l en Q problemen zo u kunnen leveren ten opzichte van Sarnami t en d zou nader bekeken moeten
worden.
De n op het woordeinde geeft geen nasalering van de voorafgaande k l in ker weer, maar een apar te nasaal, als in Sarnami din.

-

4. Medeklinkercombinaties
De uitspraak van de co mbinatie ng komt overeen met die van Sranan ng
(als in nanga); in tegenstelling tot het Sr anan komt deze combinatie in
het Surinaams Javaans ook aan het begin en einde van woo r den voor .
Een overeenkomst met de voorgestelde Sranan spelling is het gebruik van
de combinatie ngg, aan het begin van en in het m idden van woorden,
waar hier voor de corresponde r ende kl ank va n het Sarnami !2fJ voorgesteld
is.
In het bovenstaande is een voorsteJ voor de spelling van het Sarnami in het
Romeinse schrift gedaan dat het meest recht l ijkt te doen aan de opgesomde
uitgangspunten. In hoeverre dit voorste l voor gebruikers van het Sarnami
aanvaardbaar is, moet nog blij ken . Tegelijkertijd zijn een aantal verschillen
en overeenkomsten met de speJlingsvoorstellen voor Sranan en Su r inaams Javaa n s opgemer kt . Het zou echter de pretenties va n dit artikel te boven gaan
om hier voorste ll en te doen ook voor andere talen dan Sarnami , teneinde tot
een uniforme spelling te komen. Zulke voorstellen kunnen al l een worden besproken en eventueel opgesteld in een werkgroep van specialisten van de
drie betreffende talen, als men al tot een uniforme spelling zou willen komen.

Noten
1. De schrijver is vooral de heren J.H.Adhin en H.D. Vruggink erkentelijk
voor hun reakties.
2. De velare na saa l (n) komt in het Sarnami wel zelfstandig voor, maar uitsl uitend a l s ui tsp r aakvariant van standaard-Hindi ng, b. v . rang uitgesproken a l s
ran. (Zie hierover ook het artikel van J. H. Adhin in dit nummer.) Deze uitspraakvariant is in dit voo rstel niet met een apart teken aangeduid .
3. Hi ertegen kan het bezwaar worden ingebracht dat nu geen verschil wordt
gemaakt tussen een genasaleerde klinker (in de wetenschappelijke transcriptie weergegeven al s klinker + m) en een klinker gevolgd door een medeklinkercombinatie die mf't een nasaal begint (klinker + m + medeklinker). D it is
ec hter geen ernstig bezwaar, omdat in H indi teksfen in het devanagari dit
onderscheid vaak ook niet gemaakt wordt .
4. Zie noot 2.
5. Zie inmi ddel s ook het artikel van H.O. Vruggink in dit nummer.
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Naschrift
Bovenstaand artikel is begin 1984 geschreven , maar kon door verschillende omstandigheden niet eerder in OSO worden opgenomen . Inmiddels heeft in Suriname een door de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur in oktober
1984 ingestelde spellingscommissie Sarnami (bestaande uit J . H. Adhin, voorzitter, S. Kishna, secretaris, en K . Bajnath, A . L. Bosch en M . A . Nabibaks, leden)
een rapport aan de minister aangeboden, dat getiteld is Romaanse spelling van
het Samámi (Paramaribo, I december 1984). De belangrijkste verschillen tussen het daarin vervatte spellingsvoorstel en het hierboven gedane voorstel
zijn als volgt :
de lange klinker a wordt geschreven als á; de lange klinkers i en u
worden
niet onderscheiden van de korte i en u , en als i en u gespeld;
genasaleerde klinkers worden weergegeven door klinker + n;
- de velare nasaal (n) wordt gespeld als ng; wanneer hij echter gevolgd wordt
door een velare occlusief, als n (du s: range "kleuren", maar: ank " cijfe r").
Verdubbeling van de velare nasaal wordt niet weergegeven . (Zie ook noot 15
bij het artikel van J. H. Adhin in dit nummer.);
- de pre-palatale nasaal (n) en de retroflexe nasaal (~ worden met de letter
n weergegeven;
de tekens {. z en kh worden gebruikt bij het schrijven van leenwoorden uit
het Arabisch/Perzisch.
Het rapport bevat een uitvoerige motivering van het voorstel , en gaat te vens in op een aantal kwesties die in bovenstaand voorstel niet aan de orde
gesteld zijn (b. v. gebruik van hoofdletters en leestekens, afbreken van woorden, weergave van leen- en bastaardwoorden, standaardisatie, en noodzakelijke
geachte "follow -up" aktiviteiten).
Re akties op het rapport kunnen ter kennis worden gebracht van de minister
van Onderwijs. Wetenschappen en Cultuur.
Theo Dam steegt
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J2

WERKWOORDSVORMEN EN
ZINSINLEIDENDE PARTIKELS
IN SARNAMI VERHALEN
AL BOSCH

I . Inl eiding
Zoals de meeste mensen in de wereld hebben ook de H indoestanen in Suriname
hun eigen manier om een verhaal te vertel len . Eén van de kenmerken die een
verhaal typisch H indoestaans maken is de manier waa r op de zi nnen beginnen .

Als we luisteren naar een verhaal in het Sarnami , dat goed verteld wordt,
me rk en we bovendien op dat er drie werkwoordsvormen gebruikt worden om
gebeurtenissen van he t verhaa l te vertellen die in het verleden plaats vonden .
De ze werkwoordsvormen zijn de verleden tijd, de tegenwoordige tijd en de

verkorte vorm van het werkwoord .
Het doel van dit artikel is het voorkomen van deze drie wcrkwoord svo rrncn
aan een onderzoek te onderwerpen . Verder zullen we enkele partikels beschrijven die een zin of een alinea inleiden, in het bijzonder met betrekking tot hun
betekeni s op de plaats waa r op ze in het verhaal voorkomen . We zu llen nagaan
welke inLeidende partikels dit zijn en wa ar en waarom ze gebruikt worden .
Tenslotte zullen we het hebben over de kombinatie van deze beide ver schijnse l en .

2. Het gebru ik van werkwoordsvormen in verhal en

2. 1 Algemene opmerkingen
De verteller is z ic h gewoonlijk niet bewust van het feit dat hij ve r~ c hil l ende
vormen van het werkwoord gebruikt. Zelfs al zou dat het geval zijn , dan
is het nog heel onwaarschijnlijk dat hij zo u kunnen verklaren waarom hij dat
doet. Als we een verhaal met de vertelle r redi ge ren L, dan merken wc dat hij
de neiging heeft om de verkorte vorm van het werkwoord te verande ren
in de tegenwoordige of de verleden tijd. Bij navraag hierover zegt hij dat er
geen verschil is tussen, bijvoorbeeld, u bale hai 'hij zegt ' , en de verkort e vorm
van het werkw oord u bale 'hij zegt' of 'hi j zei '.
Bij het analyseren van de werkwoord svormen moe ten we natuurlijk de direkte rede, die in het ver haal gebezigd word t, buiten besch ouwing laten. De ze
vo rmt immers als het wa r e een verhaal binnen het verhaal (en i~ overigens
als zodanig wel de moeite van het bekijken waard) . Hierbij moet worden vermeld dat in he t Sarnami de in houd van wat men ziet, hoort of weet , beschreven wordt alsof het direkte r ede was . Met andere woorden, als A stond
te kijken naar wat B deed, zegt de verteller : " A zag dat B dit of dat doet".
Voorbeeld (de werkwoordsvormen waar het om gaat zijn onderstreept): 2
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I.

Baki acakke men jab u dekhis ki suruj ab dube hai
maar plotseling toen hij zag dat zon nu zinkt
Dur ob andlll"ár hoi goil hoi
en nu donker geworden i s

3

"M aar plot seling, toen hij zag dat de zon onderging en het nu donker
geworden was ... "
Het gebruik van de tegenwoordige tijd zoa l s hierboven beschreven is, evenals
het gebruik van de tegenwoordige tijd voo r gebeurtenissen die in het heden
plaa t s vinden, worden in dit artikel niet behan de ld.

2. 2 Overzicht van de drie werkwoordsvormen die gebeurt eni ssen in het verleden besc hrijven
Wanneer we enkele verhalen analyser en en met elkaar vergelijken dan ontdekk en we dat de versc hillende werkwoord svormen niet wi ll ekeurig gebruikt worden . Integendee l, elke vorm heeft een bepaald doe1. De tegenwoordige tijd
wordt bijvoorbeeld gebru ikt om nadruk te leggen op belangrijke gebeurtenissen
in het verhaa l. In de zi n die deze belangrijke gebeurtenis inleidt, vinden
we soms een overgang va n de verJ eden tijd naar de tegenwoordige tijd.
De ve rkorte VOr m van he t werkwoord verbindt de overige gebeurtenis{sen) en
de vo lgende, die daarvan het natuurlijk gevolg is. Overal elders in het verhaal
wordt de ve rleden tijd gebruikt. Deze wordt gebruikt voor de in leiding en
de achtergrondinformatie, wat in het volgende voorbeeld te zien is:

,
'-'
, .
'.'
4
2. Ek la!:.ka raha . Jat raha Jangal men gal carawe.
een jongen was

ging

veld

in koe doen grazen

"Er was eens een jongen die het veld in ging om zijn koe te laten
grazen."
D e verleden tijd wordt verder gebruikt voor de ontwikkeling van de gebeurtenissen, zoa l s te zien is in het volgende voorbee l d uit hetze lfde verhaal:

3.

oop

Tab okar
ek caZáki soncis.
toen zij n vade r een list bedacht
Illoen bedac ht zijn vader een Iist . 1I

Ook het hoogtepunt van het ve rhaal staat gewoon l ijk in de ver leden tijd. We
kunnen di t weer in hetzelfde ve rh aal zien:

4.

Tab pandit ke bistar par ke takiá gha skáis.
toen pandiet van mat
op van ku ssen verschoof
"loen verschoof hij het kussen op de slaapmat van de pandiet."

Door deze gebeurtenis bereikte de slimme vad er z 'n doel, namelijk de pandiet
z 'n twintig goudstukken afhandig te maken.
Tenslotte wordt de verleden tijd ook gebruikt voor de moraal en de afronding van een verhaal voorzove r deze ni et in de di r ek t e rede gesteld zijn.
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2.3 Het gebruik van de tegenwoordige tijd in verhalen
a. Zoa ls hierboven reed s is gezegd, wordt de tegenwoordige tijd gebruikt om
de nadruk te leggen op belangrijke gebeurtenissen in het verhaal. Het verbaa st
ons daarom nie t dat we een overgang van v-er leden naar tegenwoordige tijd
vind en op het moment waa r de inleiding van het verhaal eindigt en de ec hte
gebeurtenissen beginnen . De twee volgende voorbeelden maken dit dui del ijk.
Zes blinden 'bekeken' een olifant door hem te betasten en gingen (flE..iL ( gi ngen)
terug naar hui s. D an begint het eigenlijke verhaal :

5.

Tab apne men I:xJ.tió hoi pahilkó bole hai: "
toen onderling spreken ee r ste zeg t
"To en ze er onderling over spr aken , ze i de ee r ste: " ... "

Een jongen ging het veld in (jót rahó ' wa s aan het gaan ' ) om de koe te laten
grazen. Daar vindt de ee r ste gebeurtenis plaats:

6.

Etne men 11 ká rlp.khe hoi ?
toen
hij wat ziet
" En wat zag hi j daar ?"

Een va r iatie hierop zien we in een verha al waarin een aantal a l ineas beginnen met \I/at ach t ergron dinform atie , waarna e r iets gebeurt dat be!angr 'l jk is
voo r het verloop van het verhaa l. Het belang van deze gebeu rt enis wordt aangegeven door een overgang van de ve r leden tijd naa r de tegenwoordige
tijd in de zin die deze gebeurten~s in leid t. We vinden hiervan een voo r beeld in
het verhaal van de grappenmaker . In een bepaalde alinea wordt beschreven
hoe een man , toen hij een dor p naderde, tegen zijn vrouw ze i (bol deis ' 7. ei ' )
dat ze he lemaal niets mocht zeggen , omdat er in dat dorpgrappenrl1aker~
woonden. D an gaat het verhaal verde r :

7. Jab gáon pá s

hoi gai! tab Qurat bole hoi: "/(óhó
toen dorp voo r bij werd toen vrouw zeg t
waar

dilagitxlj
/lai? Nam to
ekko k e ná d e khlL"
grappenmakers zijn ik immers een niet zag
"Toen ze het dor p voorbij waren zei de vrouw : "Waar zijn de grappenmakers? Ik heb er niet één genen ."

H et is deze opmerking die een grappenmaker, die gehoor d heeft wat de
vrou w zei , er t oe breng t om een grap met haar uit te halen .
Even verder in het verhaal wordt in ('en bepaalde alinea de achtergrondmfor ma tie weer in de ve r leden tijd gegeven . Er wordt hier verteld Wd ar het
gezin, vergezeld van de grappenmake r! aankwam (óil 'kwam'). Dan volgt direkt
de ee r ste belangrijke gebeurtenis va n die ali nea,namelljk een uitdagende opmerking van de grappenmaker :

8.

Tab dilagiooj
bole hoi:
toen grappenmaker z egt
"Toen zei de grappe/l'naker :
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b.
De moraal van het verhaal is vanzelfsprekend belangrijk. Het verbaast
ons dan ook niet dat we een overgang naar de tegenwoordige tijd vinden in de
z in die de moraal inleidt. Dikwijls wordt de moraal ve r vat in een direkte rede,
geuit door één van de figuren uit het ve rhaal, zoa l s hier de grappenmaker in
het vo lgende voorbeeld:

9.

Kuch dur gail dilagiooj tab aurat se bole hoi:
iets verder g ing grappenmaker toen vrouw tot zegt
"Nadat ze een eindje verde r waren gegaan zei de grappenmaker tegen
de vrouw: .. . "(hier volgt de moraaJ) .

c.
Tot dusver hebben we gesproken over het waaro:n en waar de overgang
van de verleden naar de tegenwoordige tijd plaats vindt. We willen nu stilstaan bij het tegenovergestelde verschijnsel.
J. H et is mogelijk dat een gedeelte van het verhaal geheel in de tegenwoordige tijd verteld wordt omdat elke gebeurtenis daarin nadruk dient te krijgen .
Om aan te geven waar zo 'n gedeelte eindigt, kan de verteller weer de verleden tijd gebruiken voor het laatste voorval. Degene die luistert weet dan dat
hiermee dit gedeelte van het verhaal wordt afgesloten. We kunnen hiervan een
voorbee ld v inden in het ve rhaal van de zes blinde mannen en de olifant. Vijf
van hen hebben a l verteld hoe een o l ifant, volgens hen, eru it ziet. Omdat
ieders opmerking de vanzelfsprek en de ' reakt ie is op wat de vor ige spreker ze i,
wordt de verkorte vorm van het werkwoord gebruikt:

IDa. Ekwá bole:
ander zei

"Een ander zei :

"

Om aan te geven dat dit gedeelte van het verhaal bijna klaar i s, wordt de
laatste spreker a l s volgt geïntroduceerd:

lOb. Ekwá bali s:
ander zei
HEen ander zei:

"

Het gedeelte waarin uitgelegd wordt welk deel van de olifant door de
versch i llende mannen werd afgetast, vormt eveneens een geheel. Ook hjer
wordr de verkorte vorm van het werkwoord bale ' zeggen ' gebruikt om te beschrijven wat e lk van de mannen zei . We zien ook hier weer dat het eind van
dit gedeel te wordt aangeduid door een overgang van de verkorte vorm naar de
ve rl eden tijd:

11 .

Asli
men kai ná dekhis rahá ánkhi se baki
werkelijkheid in niemand gezien had ogen met maar
andháj
se bolat rahá apne man
men,
blindheid met zeiden
eigen gedachten in

II ln werkelijkheid had niemand hem met zijn ogen gezien 1 maar vanuit
hun blindheid spraken ze elk hun eigen gedachten uit. 1I
2. In paragraaf 2. 2 zeiden we dat de tegenwoordige tijd gebruikt wordt
om nadruk te leggen op een bepaalde gebeurtenis. Dit vindt plaats in de zin
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di e aan deze gebeurteni s voora fgaat. Ec hter zo gauw de verteller begonn en
i s dit voor val t e vertetten, gaa t hi j weer te ru g naar de verleden tijd. D eze
o vergang naar de verled en tijd maakt het hem mogelijk de nadruk t e leggen
op de vol gende bel angri jke gebeurteni s door weer de t egenwoordi ge tij d
t e gebruiken in de zi n di e daa r aan voo rafgaa t.
In de vo lgende voor bee lden i s de over gang van de tegenwoord ige naar de
verle den t ijd du ideli jk t e z ien. (V er gel i jk gail ' ging ' in voo rbeel d 18.)

12.

Etne men u ká dekh e hai ? Ekgo per ke nice ekgo
t oen
hi j wat
ziet
een boom
ond er een
pandit baithal hoi.
pandi et
z it

oor

Oke khub lamOO
hoi.
hem er g
lang haa r is

Tab u apne lxÎre men se mohar nikár niká,. sará
toen hi j z i jn haa r in uit mun t
haal haa l
schoon

oor

ka,. kar
men r i r
maak
haar in
wee r

khosat rahá .
st opte

"En wat zag h ij daar ? Onder een boom zat een pandiet die heel
lang haar had. U it zijn haar haa lde h i j één voo r één gouden munt en
die hij schoonmaak t e en dan weer in zijn haa r deed .!!

13.

Tab pandit kuch
toen pand iet n iets

ná bol e ho i.
zeg t

oop

Tab eLn e men
t oen
vade r

apn e !lEi/.. khoje mohar.
zei f ging zoeken munt
" De pandiet zei niets. In t ussen ging de vade r zelf de gouden munt zoeken ."

14 .

A bbe pancJtt kuch nó bol e hai . Tab OOp pandit se
nog pandiet nie t s
zegt
toen vade r pand iet aan

punch is ki :
vroeg
" De pandiet zei nog steed s niets. Toen vroeg de vader Jan de pan diet : ... "

Samenva t tend kan gezegd \\lo r den dat de overgang van de ve r leden tijd
naar de tegenwoo r dige tijd een wending in het ve r haal markeert en vaak samenvalt met de overgang van algemene informatie naar de be schrijving
van belangrijke gebeurtenissen . Zinnen in de verleden tijd gesteld z ijn du :, dikwijls algemene ac hte r gr ondinfo r matie , met dien ver stande dat voorafgaande
belangr ijke gebeu r tenissen de achte r grond vormen voor een volgend belangr ijk
voorval. D e overgang bijvoorbeeld, van de tegenwoordige tijd naa r de verleden
tijd in voorbeeld 12 wil n iet zeggen dat het uit z ijn haar halen en schoonmaken van df' gOllden munten door de pandie t minder belang r ijk zou zijn dan de
aanwezigheid van zij n langharige gestalte onder de boom . in tegendeel , zonder
zijn aanwezigheid en die van de gouden munten z ou er geen ve r haal zijn .
H et is eerder zo , dat de verteller , nadat hij de nad r uk ge legd hee ft op de Ont dekking van de jongen , terugvalt in de ver leden tijd totdat hij het vo l gende
punt heeft be r eik t waarvan hij vindt dat het voor de ontwikkeling van het
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verhaal extra belangrijk is.

2.4 Het gebruik van de verkorte vor m in verhalen
De verkorte vorm van het werkwoord wordt gebruikt om het verband aan te
geven tussen één of meer gebeurtenissen die al beschreven zijn, en de volgende, als dit voorval tenminste het vanzelfsprekende gevolg is van het voorafgaande. b De vorm is gelijk aan die van de infinitief en van de subjunctief
derde persoon tegenwoordige tijd, maar de functie ervan is een andere. De
verkorte vorm drukt uit dat de volgende gebeurtenis het gevolg is van wat
vooraf ging. Dit is vooral zichtbaar in een gesprek. Wat mensen zeggen hangt
gewoonlijkj nauw samen met wat de vorige spreker net beweerd heeft. We
zien dit onder meer in het verhaa l van de zes blinde mannen en de olifant :

15.

Tisarká bole :
derde
zei

HTob tohu
ná th ik dekhl e hai. H
dan jij-ook niet goed gekeken hebt

"De derde zei: "Dan heb jij ook niet goed gekeken . 11
In het verhaal van de gouden munten heeft de jongen net aan zIn ouders verteld wat hij in het veld gezien heeft. (Zie voorbeeld 12.) Dan volgt er:

16.

Tab okar oop
ek caláki soneis.
toen zijn vader een list
bedacht

Bole :
zei

"Toen bedacht zijn vader een list . Hij zei:
Dat de vader iets zei hangt samen met de list die hij bedacht heeft, is
er het logisch gevolg van als hij de list ook wil uitvoeren. Het bovenstaande
voorbeeld zou daarom ook vertaald kunnen worden met: IIDus zei hij: .. , 11
In het volgende voorbeeld zijn er bepaalde dingen gebeurd tijdens de afwezigheid van de jagers.? Natuurlijk zien ze bij terugkomst wat er veranderd is.
Dat wordt als volgt uitgedrukt:

17.

Thorá der
beetje tijd

áil
tab
terug kwamen toen

ke ood sikár logan lautke
later

jagers

dekhe ...
zagen
"Enige tijd later kwamen de jagers terug en zagen

"

Dit zou ook vertaald kunnen worden met: 11 •• en zagen natuurlijk".
Voorbeeld 18 is uit een verhaal waarin een dame haar bril kwijt is en
ze probeert een sleutel te vinden in de handtas van iemand anders, want ze
heeft per ongeluk zichzelf ingesloten . De vergissing die ze maakt wordt verteld als het onvermijdelijk gevolg van de situatie: 8

18.

Tab kaWl
toen welk

cábhi
sleutel

hamme dewe kawári ke nice se?
mIJ
gäf deur
onderdoor

Harnár valies ke
cábhi
jaun sab se chotá rahó u
mijn
koffer van sleutel die
kleinste
was ze
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pái ga it.'
vond
HEn welke sleutel gaf ze (natuurlijk) mij onder de deur door? Het sleuteltje van mijn koffer~ dat het kleinste was, dat vond ze~u

Bij een terugblik of een herhal ing van een gedeelte van het verhaal wordt
de verkorte vorm van het werkwoord herhaald als die er in de oorspronkelijke
versie ook stond.

19 .

Tab mus ser
se bole: "He ser, hamke má( kar
toen muis leeuw tot zei
ach leeuw me
pardon doe
de.

Ab ke OOr tu hamme ná
khá.
nu keer
je me
niet eet

Ham tor
ik
jouw

bhalái
gunst

na

bhuráb. Sáit
ek dien ói
ki ham take
niet vergeet missc hien een dag komt dat ik jou

bhalái kar sakab. Ser ke etná hónsi lagol job
gunst doen kan
leeuw zulk lachen begon toen
mus bale ki: "Sóit
ham take ek din
mUIs zeI
misschien ik jou een dag

bhalái
gunst

karab. "
zal doen
"Oe muis zei t egen de leeuw: " Ach leeuw, neem me niet kwalijk. Eet
me deze keer toch niet op. Ik zal je weldaad nooit vergeten. Mi s:-.c hien
komt er een dag waarop ik jou een weldaad kan bewijzen ." ne leeuw
begon hard te lachen toen de muis zei : "i\. \i ssc hien za l ik jou een ~ een
weldaad bewijzen ."
De verkorte vorm van het werkwoord heeft dus voorrang op de verleden tijd
als de handeling die beschreven wordt het vanze l hprekende gevolg is van
de vorige gebeurtenis(sen ). Het voorbeeld dat nu volgt maakt dil heel duide lijk. H et voegwoord ~ is de schakel russen de handeling ' begon te lopen' en
'liet zui gen' in dit nevensc hikkend zinsve rband . Dezelfde werkwoordsvorm zou
gebruikt zijn in elk van de twee zinnen, als niet het laren zuigen het van zei fsprekende gevolg was van het kopen van het snoepgoed en het achter de vrouw
aanlopen . 5

20.

Kuch miLhái kinke aurat ke piche piche
cale lagal
iels snoep kocht vr ouw
achter achter lopen begon
aur larká ke mithói khub cusáwe.
en kind
snoep
e r g laa t zuigen
"Hi j kocht wat snoepgoed, ging achter de vrouw lopen
flink aan het snoepgoed zuigen ."

C!Î

liet het killd
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3. Partikels ter inleiding van een zin

J. J Het partikel tab
Het woordje dat in het Sarnami het mee st voorkomt t er inleiding van een
zin is tab, 'dan, toen, daarop'. Dit woordje komt nooit voo r helemaal aan het
beg in va n een verhaal, want het volgt noodzakelijkerwijs op iets dat vooraf

gegaan is.
a . In de meeste gevallen wordt tab 'toen', 'daarop', gebruikt om nieuwe gebeurtenissen in te leiden die in chronologische volgorde plaatsvinden. Elke ge-

beurtenis die op deze manier wordt ingeleid wordt tot op zekere hoogte
gezien als onafhankelijk van de vorige gebeurtenis. (Dit gebruik van tab kan

vertaald worden met 'toen', 'daarop', 'vervolgens ', of wordt helemaal weggelaten in het Nederlands.)
5
Het volgende voorbeeld laat dit zien . Er loopt een vrouw langs de weg,
achter haar man aan; dan zegt een vreemdeling tegen haar :
21.

Udhar
káhá já hoi? Jdhar
cal." Tab aurat ke
daarheen waar ga
hierheen loop toen vrouw van
bihautá
ghumke táke hoi ki okar aurat ke koun
echtgenoot draait kijkt
dat z ijn vrouw
wie

aise dóte hoi ...
zo

terecht wijst

"Waarom ga je daarheen? Kom hierheen." T oen draaide de echtgenoo t
van de vrouw zich om en keek wie er zijn vrouw zo terecht wee s."
b. Tab ' toen ' vinden we ook aan het begin van een hoofdzin welke vooraf ge'wanneer' ,
gaan wordt door een bijzin die door het partikel job 'toen',
'als',
'indien', wo rdt ingeleid.
22.

Ja/) gáoll pás
hoi gai! tab aurat bole hoi
toen dorp voorbij gingen toen vrouw zegt

"Toen ze het dorp voo rbij gingen zei de vrouw:
In bovenstaand voorbeeld leidt tab 'toen' (ni et ve rtaald) de tweede helft
(hoofdz in) van een samengestelde z in in en niet een enke l voudige zin. Toch i s
de str ekk ing hetzelfde als in a), namelijk het inleiden van een gebeurtenis
die voortbouwt op iets dat voora fgegaan is, in dit geval de bijzin die met
jab
begint.
c . Tab komt ook voor aan het begin van een zin waarin een onverwac~t gevolg tot uitdru kk ing wordt gebracht, een gebeurtenis die anders is dan men uit
het voorafgaa nde zou verwachten. Het blijft in dit geval in het Nederlands
onvertaald, maar de H indoestaanse hoorder weet al dat er een onverwachte
gebeurtenis volgt . In het volgende voorbeeld komt deze in de samengestelde
zin . In het verhaal van de twintig goudstukken heef t de man net tegen zijn
vrouw gezegd één van de twintig goudstukken t e gaan halen die, naar hij zegt,
op tafel liggen in een andere kamer.

23.

Tab aurat gail mohar khoje boki ná páis.
toen vrouw ging munt zoeken maar niet vond
"De vrouw ging het goudstuk zoeken maar
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ze vond het niet."

d. Als echter een gebeurtenis het vanzelfsprekende gevolg is van, of de verwachte reaktie op een voorafgaande gebeurtenis, wordt dit gevolg of deze
reaktie samen met het voorafgaande als één handeling gezien en er is geen
partikel ter inleiding van de zin. Als in het laatste voorbee l d de vrouw de
goudstukken wel gevonden had en er één voor haar man had gehaa ld, dan zou
de zin waarin dit beschr even wordt niet met tab zijn begonnen. Haar gaan en
brengen zou dan het vanzelfsprekend gevol g zijn geweest van het ve r zoek van
haar man.
In he t volgende voorbeeld draagt de vader zijn k ind op: "Ga naar de pandiet
en zeg tegen hem: ... H H et ve r wachte gevolg is dat het kind doet wat hij zegt
en dat gebeurt dan ook . Daarom is het partikel tab afwezig in de zin waarin
staat dat het kind ging.

24 .

. .. okor

oop

e k coláki soncis.

zijn vader een

list

bedacht

Bale:

"Be.!:..á. jáne

zei

zoon weet

kó? Jó pandit ke lage aur ose bolihe:
wa t ga pand iet naartoe en hem zeg

11

Larká
jongen

gail pandit ke bolis.
ging pand iet tot zei
" ... zijn vader bedacht een l ist. Hij zei: "Zoon, weet je wat? Ga naar de
pand iet en zeg hem ... " De jongen ging en zei het tegen de pand iet."
Ook in het volgende voorbeeld ontbr eekt het partikel tob a ls er een te verwachten reaktie volgt. [n het verhaal van de grappenmaker staan de twee
mannen ruzie te maken over de vrouw. Dan komt er een politieagent. (Deze
nieuwe gebeurtenis wordt wel met tab ingeleid),

25 . Tab sipáhi áil punchi s ki: "Ká bhail ?".
toen agent kwam vroeg

wa t gebeu rd e

Dunu
twee

botówe

lagal
vertellen begon

"Toen kwam er een politieagent en die vroeg: "Wat is er aan de hand?"
Het tweetal begon te vertellen . oolt

3.2 Het partikel ab
Het partikel ob 'nu' fungeert ook a ls inleiding van een zin, en wel in het bijzonder maar niet uitsluitend, aan het begin van een nieuwe alinea . H et
markeert dus dikwijls een keerpunt in het verhaal en helpt mee om de spanning op te voeren . De toehoorders worden als het ware uitgenodigd om het
hele sc houwspel eens goed te over zien . Niet zelden wordt dit woordje ob 'nu'
gebruikt om een zin of a linea in te leiden die vl ak voor het hoogtepunt of de

ontknoping komt . Het voorbee ld dat hier volgt is IVeer uit het verhaal van
de twintig goudstukken . Het decor is beschreven en de voorbereidingen voor
het bedrog dat de vader wiL plegen, zijn gemaakt. Dan volgt er:

26 .

Ab

oop

nu vader

bole hai ápan aurat se ki:
zegt
zijn vrouw tot

"Já

bis mohor
ga 20 munten
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kothri men dharal hai ...
kamer in
gel eg d zi jn

"Nu ze i de vader tot z ijn vrouw: liG a, e r li ggen t w in tig goudstukken
in de kamer , ... "
In hetze lfde ve rhaal zien we wee r hoe ab een keerpunt m ark eert als de
goudstukken net ontdek t z ijn onder het ku ssen van de pandiet. De vader begint
dan aan zij n m onol oog, di e de ontknoping van het ve rhaal beva t.

27.

Ab pandit se

nu pandle t tot

bole hai:

zeg t

/IPandit-ji ,

pandiet

áp i kaun kóm
u dit wat werk

kar boithlo?

gedaan hebt
"Nu sp rak hij tot de pa ndiet: "M enee r pandiet, wat hebt u gedaan?"
H et volgende voorbee ld is uit het ve rh aal van de gr appenmaker. De vrouw
had van de agent opdracht gekregen om met de grappenmake r mee te gaan.
Ze doet dit, hoewel ze het vervel end vindt. De gra ppenmaker geeft aan het
begin van z i jn monoloog aan dat er nu een keerpunt komt, namel ijk de ontknoping, door dat hij m et ab 'nu' deze nieuwe epi sode inleidt:

28 .

Kuch dur gaU dilagiooj
tab aurat se bol e hai ki:
ie t s ver ging grappenmaker toen vr ouw t ot zegt

oot

"Ab i
na bola! karihe ki i gáon men
nLldeze woorden niet zeg
dat dit dorp in
dUagiooj
ná hal.
grappenmake r s niet z ijn
"Toen ze een ein dje verder waren gegaan zei de grappenmaker tegen
de vrouw : "N u moet je niet meer zeggen dat er in dit dorp geen grappenmakers zijn ."

3.3 Tijd sbepalingen al s inleiding van een zin
De mees te woor den die gebru ikt worden om een nieuwe alinea te beginnen ,
duiden aan dat er een nieuwe situat ie is ontstaan in het ve rhaal en hebben gewoonlijk betrekking op tijd. Het zijn bepa l ingen van tijd zoa l s: ek roj ' op een
dag ', dh er din ke bÓd ' een hele tijd later ', u tem men 'op dat moment ', thorá
der ke bad 'kort daarna ' enzovoort. De ze tijd sbepal ingen die een nieuwe alinea inl e iden, kunnen door het hele ve rh aal voorkomen , hoewel in de eer ste
z in van het ve r haa l meestal één of meer figu r en uit het verhaa l ter sprake
komen, en n iet zo zeer de tijd waarop het een en ander gebeurde. (Aan
het eind van een ve rhaa l hoeft er geen nieuwe situatie beschreven te worden
en daarom vinden we deze tij dsbe palingen ook niet helemaal aan het eind .)
In het ve rh aa l van de zes bl inde mannen en de olifan t bijvoor bee ld, worden
de be langrijkste figuren voor het ee r st ter sprake gebracht in de ee r ste alinea .
Daarna wordt de situa ti ebesch rijving ingeleid door een bepaling van tijd :
29 .
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Ek "oj ek háthi
pás howot rahá .
een dag een olifant passeerde
" Op een dag kwam er een olifant voo rb ij ."

Soms wordt de tijdsbepaling uitgedrukt door een voorwaardelijke bijzin. Het
volgende voorbeeld laat dit zien :

30 .

Jab gáon pás hoi goil tab aurat bole hoi:
toen dorp voorbij werd toen vrouw zegt
tlToen ze het dorp voorbij waren zei de vrouw:

"

De woorden etne men staan altijd aan het begin van een alinea en beschrijven ook een situatie, maar hebben niet zozeer betrekking op tijd. Het voorbeeld dat nu volgt is het begin van het verhaal van de twintig goudstukken.
Hierin wordt een situatie beschreven die van groot belang is voor het verhaal.

J l.

Ek larká rahá, ját rahá jangal men gái caráwe.
een kind was ging
veld
in
koe laten grazen
Eine men u ká dekhe hai?
toen
hij wat zie t
!IEr was eens een jongen die het veld in ging om z'n koe te laten grazen. En wat zag hij daar?

Als de gebeurtenis die ingeleid wordt met etne men gelijktijdig plaats vindt
met een andere gebeurtenis die net beschreven is, kan het vertaald worden
met 'intussen', zoals in het volgende voorbeeld:

32.

hoi? Ham to ekko ke na

"Káhá dilagibÓj
waar

grappenmakers z ijn ik

een

niet

dekhli"
zag

Eine men ek dilagiooj
u gáon wálá sunis .
intussen een grappenmaker dat dorp hoorde
"Waar zijn die grappenmakers nu? Ik heb er niet één gezien." Intussen
hoorde een grappenmaker uit dat dorp dat ... "
De woorden etne men korr.en niet altijd alleen voor, maar kunnen ook voorafgegaan worden door tab ' toen', wat dan aangeeft dat de gebeurtenissen
plaats vinden in ch ronologische volgorde. D it z ien we in het volgende voorbeeld (waaraan net vooraf gegaan is dat de man aan de pandiet uitlegt dat
hij z 'n vrouw sloeg omdat ze hem niet het goudstuk bracht zoals hij haar had
opgedragen.)

33.

oop

Tab etne men
toen toen
vader

apne gail khoje
mohar.
zelf ging zoeken munt

tlDaarop ging de vader toen zelf de munt zoe ken ,"

4. De kombinatie van beide verschijnselen
4.1 A 1gernene beschouwing

Het is te verwachten dat de bovengenoemde partikels en tijdsbepalingen zinnen inleiden waarin werkwoordsvormen voorkomen zoa ls die beschreven staan
in punt 2 van dit artikel. De beide systemen dienen om iets uit te drukken
door de keus van de werkwoordsvorm of de keus van het partikel (of j uist de
af wezigheid daarvan). Waar hetzelfde doel beoogd wordt, vullen ze elkaar aan.
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4. 2 De afwezigheid van het partikel en de verkorte vo rm van het werkwoord
We merkten op dat het partikel tab 'toen' weggelaten wordt om aan te
geven dat de gebeurtenjs die in die zin besc hreven- wordt het te ve r wachten
gevol g is van het voorafgaande. (Zie 3.1 onder punt d). In diezelfde z in wo rdt
dan ook niet ze lden de ve rkorte vo rm van het werkwoord gebru ikt , waarmee
immers ook aangegeven wordt dat de ve rteller deze reaktie wel ve r wachtte.
(Zie 2.4.) Dit is duidelijk te zien in het ve rhaal van de zes blinde mannen die
een olifant hebben ' bekeken' , Als ze thuis komen ver t e llen ze hoe de olifant
eruit z iet. Dit feit wordt genoemd in een zin die met ta b 'toen' wordt inge-

leid. De eerste begint te vertellen. Dit wordt als één en dezelfde handeling
gez ien met de voorafgaande mededeling. Hier i s het partikel dus weggelaten.
De tegenwoordige tijd wordt gebruik t om aan te geven dat wat nu volgt, belangrijk is. Het is de kern van het ver haal , namelijk dat ze allemaal de ol ifant
op hun eigen manier hebben 'gezien'.

34.

Pahilká bole hoi:
eerste zegt
"De eerste zei :

Het i s te verwachten dat daarop de r eaktie volgt van de andere v i jf, die een
andere erva r ing he bben. De vo lgende gebeurtenissen, d .w.z. de reakties van de
overige blinden, worden dan ook geen van a lle met een partikel ingeJeid. Verder wordt ook voor alle behalve de laat ste de ve rkorte vor m van het werkwoord gebruikt : Ekwá bole: " ..... 'Een ander zei : " ... '" Voor de laatste spreker
wordt de verleden tijd gebruikt: Ekwá bolis: " ... " 'Een ander zei : " ... "'. Dit kan
twee redenen hebben. Het is mogelijk dat de verteller hiermee duidelijk maakt
dat de serie sprekers met deze laatste afgesloten wordt. Een andere reden
kan zijn dat de verteller in de volgende zin gebruik wil maken van de overgang van de verleden tijd naar de tegenwoordige tijd omdat er een wending
in het verhaal plaats vindt . (Zie 2.3 .c .) Om dat te kunnen doen heeft hij de
verleden tijd daar nodig. Een kombinatie van deze twee redenen is uiteraard

ook heel goed mogelijk.
keerpunt in het verhaal komt . Dit wordt ondersteund door het gebruik van het
partikel ab 'nu', als introduktie van een zin waarin een samenvatting van de
ontstane sit uatie gegeven wordt. (Zie 3.2.)

35 .

Ekwá bohs: " ... " Ab apne men
ander ze i
onderling

nu

sab botiá hoi ki: ...
ze
praten

"Een ander ze i: " . .. " Nu praatten ze onderling

5. Konklusie
De analyse van het gebruik van de verschillende werkwoordsvormen in het Sarnami is in dit artikel lang niet volledig. Zo kunnen we bijvoorbeeld een aantal
verkorte vo r men van het werkwoord die we tegen komen, nog niet verklaren .
Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat de infinitief en de subjunctief derde
persoon in de tegenwoordige tijd dezelfde vorm hebben als de verkorte
vorm, en dus alleen op grond van hun functie te onde r scheiden zijn . Deze
fun c tiebepaling vereist nog verdere studie.
Ook over de inleiding van zinnen en grotere eenheden zoa ls alineas is nog
wel meer te zeggen . Hier is dus ook nog ruimte voor verdere studie en
analyse.
U it het bovenstaande is echter wel gebleken dat het gebruik van de verschil-
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lende werkwoordsvormen en de partikels ter inleiding van een zin in het Sarnami niet willekeurig is, maar wel degelijk een bepaald effekt beoogt, hoewel
de 'verteller zich hiervan niet bewust is. Het afwisselend gebruik van de verleden tijd en de tegenwoordige tijd maakt het verhaal levendig. De verkorte
vorm van het werkwoord drukt uit in welke relatie de handelingen staan ten
opzichte van elkaar . De partikels die nieuwe zinnen en a l ineas inleiden
blijken van groot belang te zijn voor de opbouwen de afwikkeling van het verhaal. AI deze taalelementen dragen dus bij tot het ontstaan van goed Sarnami
proza.

Noten
I. De verhalen waaruit de voorbeelden voor dit artikel genomen zijn, werden
vrij verteld op de band door verschillende mensen. Deze banden werden
daarna beschreven en met de betreffende verteJiers geredIgeerd.

2. De spelling van alle voorbeelden in dit artikel is aangepast aan de spelling
zoals die is voorgesteld door de spellingscommissie 5arnámi en op J december 1984 aangeboden aan de MinÎster van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.
3. Uit: Het verhaal van het verloren schaap. Vrij naverteld en opgenomen door
Gospel Recordings lncorporated.
4. Uit: India ke tien khiessQ (Drie verhalen uit India) blz. lf .

Uitgave

van

het

S.I.L. 1976 .
5. Uit: India ke tien khiessa, blz. 10.
6. De reaktie van verschillende Hindoestanen is dat de verkorte vorm wel in
gesproken taal gebruikt kan worden, maar niet in geschreven taal .

7. Uit: Das djanaawar ke khiessa (Tien {a be Is) blz . 32. Uitgave van het S. I. L.
1976.
8. Dit verhaal is niet gepubliceerd.

De auteur
Mevrouw A . L. Bosch is sinds 1973 werkzaam aan het Summer lnstitute of Linguistics in Paramaribo; haar voornaamste opdracht is om, samen met een collega, het Nieuwe Testament in het Sarnami te vertalen. Daarnaast maakt zij,
met hulp van geboren sprekers van het Sarnami, boekjes over allerlei onderwerpen om het tezen in het Sarnami te stimuleren .
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PROBLEMEN VAN
SARNAMI-SPREKERS DIE
NEDERLANDS LEREN
MA NABIBAKS

SociolinguisUsclle aspekten
De Surinaamse samenleving is multi-etnisch en multilinguaal. De belangrijkste
kulturele groepen zijn de Kreoolse, de Hindustaanse en de Javaanse groep.

Als lingua franca tussen de verschi llende groepen funktioneert het Sranan

Tango,

terwijl

het Nederlands de officiële taal tevens school taal

is. De

vernaculars of groepstalen dienen voor de interne kommunikatie (d. w.z . de
kommunikatie binnen de groep) ,

Hoewel de situat ie in de laatste 15 jaren belangrijk is verbeterd, laat de beheersing van het officiële medium nog veel te wensen over. De oorzaken van
deze deplorabele toestand doen hier niet terzake. Feit is dat het taalonderwijs
op de basisschool in een dergelijke samenleving een dubbele funktie heeft. In
de eerste plaats moet de "moedertaal" uitgediept worden, voor zover de
schooltaal moedertaal is van de leer lingen, hetgeen slechts voor bepaalde

delen van de agglomeratie Paramaribo geldt; die leerlingen beheersen dus het
medium reeds in voldoende mate.
Daarnaast moet de schoo l de leerl ingen die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen tweetalig (of meertalig) maken, zodat z ij het onderwijs in
de schooltaal met redelijk succes kunnen volgen.

Kontr'asten en inter{e"enUes
Het is duidelijk dat het Sarnámi en het Nederlands, ondanks de gemeenschappelijke wortel in het grijze verleden, twee totaal verschillende talen zijn .
Vooral in het onderwijs dient men hiermee rekening te houden . H elaas gebeurt
dit nog te weinig, om de simpele reden dat vele leerkrachten van de basisschool niet opgeleid zijn om les te geven ill een multilinguaal mitieu. Ten aanzien hiervan schieten de pedagogische akademies, zeker wat de eerste en
tweede leerkring betreft , dus tekort. I
Vanwege de kontrasten tussen de twee talen is het voorspelbaar dat de leerling fouten zal maken in de instruktietaal. De ze fouten, interferenties,
ontstaan doordat de leerling steeds zal proberen patronen uit de moedertaal
te projekteren op de schooltaa l. De leerkracht in een multilinguale samenleving dient op de hoogte te zij n van de veel voorkomende kontrasten tussen
de groepstalen en de instruktietaal, zodat hij de gemaakte fouten kan analyseren en korrigeren .
Interferenties kunnen op verschillende niveaus optreden, t . W. op fonetisch,
morfologisch, semantisch en syntaktisch gebied.
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Foneti sche inte rfe rentie
Hoewel het klanksysteem van het Sarn ámi tame l ijk wat verschillen vertoont
me t dat van het N ederl ands, komen interferenties i.v.m. de uitspraak niet
erg frekwent voo r. Een voo rbeeld is het ve rwi sselen van g en k, lxi en k, en
g en kh. De Neder landse g en lxi van gaat en lach worden
in
het
Sarnámi
slechts in leenwoorden (bijv. uit het U rdu en het N ederl ands) gebruikt . Voor
begin nelingen kan de oppositie g-k, respec tieveli j k ch-k dus probl emen oplever en. M en ki est dan voor k of kh in plaats van g of ch:
s k ooI
dok ter
k h a a n

in plaats van
in plaat s van
in plaats van

s chool
dochter
g a a n

Deze klanken worden overigens sne l aangeleerd.

Syntaktische strukturen
Voorz et se ls
Het Sarnámi kent in plaats van voorzetsels 'ac hterzetsels' (postposition) of
omschr ijvinge.n die achter het su?stant !ef staa~ :
2
H et boek ligt op ta fe l - Bukwa tafra par hat. (Het-boek - tafel-op-is).
De bal lag onder het huis - Bolwá ghar ke nice rohá. (De-bal-huis-van-onder kant-was).
D e kleren lagen in de kast - Kaparwan kási me rahá. (D e-k le ren-kast-inlagen).
Ushá speelt op straat - Ushá rastá par khele hai. (Ush á-straa t-op-spelende
is).
In terfe r enties op syn t aktisch gebied doen zic h niet al te vaak voo r , daar de
positie van he t voorzetse l snel wordt geleerd. Op se manti sch gebied doen
z ich wel problemen voor, omdat sommige achterzetsels meerdere betekenissen
kunnen hebben:
k e = 1. in; 2. van ; 3. aan ; 4. (aanduiding lijdend voo rwer p) .
se :: I. aan ; 2. met.
H ierdoor ontstaan fouten als:
Hij slaat aan mij - U hamke máre hoi.
Ik geet het schrift Rám - Ham schriftwá Rám ke dei/à.
De keu ze van het j uiste voorzetsel blijft hierdoor een probleem .

De zinskern: de plaats van de per soonsvo rm
Een be langrijke regel in het N ederl ands i s, dat de zinskern (0 (onderwerp) + P
(persoonsvorm» bij elkaar moeten staan . D eze regel bestaat niet in het Sarnámi. Zowel in de mededelende als in de vragende zin zijn de volgende
st r uk tur en toege staan:
O-V (voorwerp) -P (G (ge zegde); O-V-P(G)?
O-p(G)-V
; O-P(G )-V?
H et effekt (acce nt) bepaalt of na het onderwerp een voorwerp komt of de persoonsvor m :
Ik heb hem gezien :
- Ham oke dekhli hai - Ik-hem-gezien-heb
- Ham dekhli oke
- Ik-gezien(heb)-hem
H eeft hij mij gezien?
U hom ke dekhis hoi? - Hij -mij-gezien -he eft?
- U dekhis hamke?
- H ij-gezien(heeft}-mij?

De interfer enties die hieruit ontstaan zijn legio bij leerl ingen die het Nederlands nog niet goed beheersen. Bijvoorbeeld:
- Anand mijn pen heeft genomen.
- Suresh geslagen heeft hem.

- Mala zijn (,) tas thuis gelaten heelt.
In zinnen die wat ingewikkelder van struktuur zijn, is ook duidelijk te zien
dat de positie van de zinsdelen ten opzichte van elkaar niet konstant is:
Ik heb hem gisteren op de markt gezien:
- Ham kolhiyán oke bajár me dekhU haL

- Ham oke kalhiyán bajál' me dekhli hai.
- l1am dekhli oke kalhiyán bajál' me.
Ham bajár me oke kalhiyón dekhli hoi.
Ham bajár me kalhiyán oke dekhli hoi.
- Oke kalhiyá.n bajár me ham dekllli hai, enz.

lnversie
Inver sie treedt in het N ederlands op als in de mededelende zin de zinske rn
voorafgegaan wordt door een bepaling of voorwerp :
Volgende week komt hij terug.
Een broodje lust hij wel.
Sábir heb ik het boek gegeven.
In het Sarnámi i s de inver sie onbekend:
Oke ham dekhli hoi - Hem heb ik gezien .
Bhiyón U Nickerie jói - Morgen gaat hij naar Nickerie .
Bij het aanleren van de schooltaal treedt hier interferentie op:
Gisteren ik hem gezien heb - Sarnámi : Kolhiyán hom oke dekflli hui.
Een mango hij eet - Sarnámi : Am u khó hoi.
.
l \an Rajen ik het boek heb gegeven - SJrnárni : I?ajen ke ham bukwa deli (hoi).
Hem ik heb gisteren het boek gegeven - Sarnámi : Oke ham kalhiyán bukwá

deli (hai).
Op de basisschool za! men met behulp van "drilIs" de plaat~ van de zinsdelen
(in het Nederlands) moeten fixeren, zoda t het hanteren daarvan een .JLJtorll atisme wordt.

De vragende zin
In het Nederlands begint de vragende zin mct een vra~cnd vQornaalllwoord
of een kOITlbtnatie die de z elfde waardc heeft; of met ecn per soonsvo rrn. Dadr naa st treedt er inver~ie op:
Wa t heeft hij gezegd?
15 hij gisteren nog geweest?
In het S.J.rnárni is er struktureel geen verschJ! tLJ s~cn de vragendc en de mededelende zin . Alleen de intonatie (vragende toon) typeert de vr agende zin . In
principe kan elke vragende zin beginnen met het onderwerp; er tr eedt geen
inversie op:
U ká bole hoi? (hij-wa t-zeggendc-is?) ,
K e bukwá toke deis hoi? (wie-het-bock-jou-gegevcn-heef t ?).
Tu kon dj se likhe hoi? (jij-welk-ding-met- 5cnrijvende-bent?).
- I kekar buk hoi? (dit-van-wie-boek-is ?).
- Su ren der ápan kám obbe ná karis hai? (Surender-zijn-wcrk-nog-niet -ge_
daan-heef t:).
- Sabbhon áigá bhiyán? (zij-komen-zullen-morgen ?).
: onde r \'ragende toon is zo'n Lin meestal een (korrekte) mededelende zin :
- Su render ápon kárn ebbe ná karis hoi - Surender heeft zjjn werk nog niet
gedaan .
- Sabbhan tiigá bhiycin :ij zu llen morgen komen.

Leerlingen die het Sarnámi als moedertaal hebben, zullen uiteraard in het begin moeite hebben met de woordorde van de vragende z in.

De woordvorm
Bepaald-onbepaald; enkelvoud- meervoud
Lidwoorden ontbreken in het Sarnámi . Bepaaldheid wordt uitgedrukt door middel van suffixen; bijvoorbeeld:
onbepaald: ám
- kuttá - buk - casmá - boi - lark!.
HmangoH "hond" Hboek H "bril H
Hmeisje"

Bepaald:
enkel VOLJd

- meervoud

amwá
casmuwó

-

botiyó
la!J<iyá

- botiyan
- la!J<iyan

kutawwá
bukwá

arnwan
kuLawwan
bukwan
casmuwan

betekenis
"de mango"
ete.

-

"d e mango ' sll

A l s het woord op á eindi~t wordt deze kl,ank in de bepaalde vorm "afgezwakt" '
tot a; soms verandert de á In u: casmUWQ.
Andere woorden krijgen in de bepaalde vorm -yá (-yan).
Aangez ien het Sarnám i geen lidwoorden kent, zu l/en Sarnámi-spreker s meer
problemen hebben met de keuze van het juiste lidwoord.

Adjektieven
Bijvoeglijke naamwoorden hebben a l s eindvorm meestal -á. De verbogen en onverbogen vorm die in het Nederlands voorkomen, zijn in het Sarnámi onbekend:
- uncá ghar - een hoog huis
- uncá gharwan - de hoge huizen.
Ook dit kan aanleiding geven tot interfer enties; na enkele oefeningen kan er

hyper korrektie optreden, hetgeen weer aanleiding geeft tot nieuwe fouten:
een nieuwe schrift - in plaats van : een nieuw sc hrift
een grote huis - in plaats van: een groot huis

Besluit
Het is duidelijk dat in een multî!inguale situatie zowe l van leerlingen als van
leerkrac hten extra inspanning wordt gevergd om onderwijs te volgen respectievel ijk te geven. Helaas beseffen noch de leerkrac hten noch de direkties

van de pedagogisc he akademies dat dit om een andere aanpak van het taalonderwijs op de basisschool vraagt. H et mag een wonder heten dat het
Surinaamse kind ondanks deze handicap toch op den duur zijn (school-haal
redelijk beheerst:

Noten
J. De laatste tijd komt daar enige ve r andering in. Ik mag hierbij verwijzen
naar het Werkboek Taaldidaktiek samengesteld door de Kommissie Taaldi-

50

daktiek (voor Opleidingsinstituten voor Onderwijzeressen-A), Paramaribo,
septem ber 1984.
2. De hier toegepaste spelling is die van de "Commissie-Adhi n", die op 4 oktober 1984 door de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur werd
ingesteld. Deze commissie bracht op I december j.l. een uitvoerig verslag
uit, waarin naast een spellingsvoorstel voor het Sarnámi nog enkele praktische aanbeve lingen werden gedaan .

De auteur
M.A. Nabibaks (geboren in 1939) was van 19 56 tot 1964 onderwijzer op
de basisschool, en studee rde van 1964 tot !969 Nederlands aan de Gemeenteliike Universiteit te Amsterdam (M .O.-A, kandidaats en M.O.-B) en in 1969-70
enige semesters algemene taalwetenschap. Is sinds 1970 werkzaam a ls leraar
Nederlands bij het "Mr.Dr. J.C . de Miranda Lyceum" te Paramaribo, de laatste
vijf jaar als onderdirekteur .
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HET SURINAAMS JAVAANS:
EEN INTRODUKTIE
HEIN D. VRUGGINK

In leiding
Onder 'Surinaams Javaans ' verstaan we de taal die dOOf een groot deel van
de Surinamers van Javaanse (Indonesische) afkomst wordt gespr oken . Oe

term als zoda ni g is nog niet echt ingeburgerd - meestal spreekt men eenvou-

digweg van ' Javaans ' .
Om redenen die ik in dit artike l naar voren zal brengen, verdient de term
'Surinaams Javaans ' echter de voorkeu r. Ik zal, heel globaal , enkele punten
van verschil tussen het Surinaams Ja vaans (S .J ,) en net Indonesi sc h Javaa.ns
(I. J.) aangeven, en me daarbij Concentreren op de leenwoorden . H ier.Jan
voorafgaand zal ik in het kort iets over het Javaans in hel algemeen vertellen : doo r wie en waa r het wordt gesproken, waardoor het wor dt gekenmerkt
(in taalkundig opzicht) en hoe hct staat met de wetenschappelijke bestudering
ervan . Dit artikel wo r dt besloten met een korte besp r eking van de huidige
positie van het Surinaams Javaans.

Ja va an s
De bakermat van het Javaans, en zoals we straks zullen zien ook van het :-;uri~
naams Javaans, ligt op het eiland Java in Indonesië. Zoals uit bijgaand kaartje
blijkt , wordt echter niet op het gehele eiland Javaan.':> gesproken : in hel
westelijk deel spreekt men Soendanees en in het noordelijk deel van 00'<'\Java :\ iadoerees . De h00fdstad Jakarta en omgeving is Malei.<.-tuligi iCl~ meer
naar het westcn, in het gebied rond Banten . ligt een Jav<1ans-talige enklave.
Javanen zijn in de loop der eeuwen naar alle delen van de Indonesi"ichc
archipel uitgezwermd. ,rol/l en vindt J.Jvaansc vestigingen in delen van Sumatra
en Kalimantan . en door de tran.':>migratiepolitiek van de regering groeit
het aantal Javanen ook op andere eilanden ge.<.tadig . I\ \actr ook buiten lndofl('sië hebben Javanen zich gevestigd . Zo zijn er Javaanse kolonie s Hl .\ l aleis lë,
Nieuw Cdledonië en Su r iname. Het aantal Javaan s-s prekenden wordt ge.<.rhat
op 65 miljoen , waarvan ongeveer 65.000 (ofwel 0, I % ) zich ill Suriname
bevindt.
Ook al telt het Javaans binnen de Indones i srhe kontekst verreweg het
grootste aantal sprekers, toch is het na de onafhankelijkheid in 1945 niet
de officiële taal geworden . Het !\Ialeis, dat reeds eeuwenlang als handel staal
had gefungeer d, leende zich hier beter voor . Nu het eenrnaai officiële taal is
geworden, spreekt men niet langer van ,\ IIaleis maar van Bahasa Indone~ia .
De meeste Javanen in Indonesië zijn in meerdere of mindere mate tweetà lig : thui s en in eigen. kring wordt Javaans gespr oken terwijl men in het
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openbare leven, vooral waar kontakten met niet Javaans-sprekenden in het geding z ijn, Bahasa lndonesia spreekt .
De taalsituatie in Indonesië verschi lt dus nogal van die in Suriname, waar
het Nederlands de officiële taal is en het Sranan als een soort lingua [ranca
fungeert. Over de gevolgen die dit heeft voor het Javaans, zowe l in Indonesië als in Suriname, zullen we later spreken.
H et Javaans behoort tot de Austronesische taalfamine, die zich over een
zeer groot gebied uitstrekt: van Madagaskar in het westen tot de Paaseilanden
in het oosten . Enkele bekende talen die ertoe behoren ·zijn: het- Malgache lln
Madagaskad, het Tagalog (Filippijnen), Maori (Nieuw Zeeland), en in Indonesië
het Bataks, Atjeh's, Maleis, Balin ees, Javaans, Soendanees en Madoerees. Deze
taalfamilie kenmerkt zich niet all een door haar geografische uitgetrektheid
maar ook door het grote aantal talen dat er deel van uitmaakt. A lleen in Indonesië zijn al meer dan tweehonderd talen .
Het Javaans vormt samen met het Soendanees , Balinees en Madoerees een
subgroep die o.a . gekenmerkt wordt door een, met name lexikaal, ver doorgevoerd onderscheid tussen informeel en formeel taalgebruik. In het Javaans is
dit het verst doorgevoerd - zo ver dat men, ten onrechte overigens, zelfs

van twee verschillende talen ging spreken. We komen late r op dit toch wel
vrij unieke taalverschijnsel, dat we ook in het Surinaams Javaans aantreffen,
in het kort terug.
Het Javaans telt 27 fonemen, en wel 6 klinkers en 21 medeklinkers.! Bij de
klinkers spee lt lengte geen rol - er is dus geen lang- kort verschil als lil
het Sarnami . Evenmin heeft het Javaans geaspireerde tegenover niet geaspireerde m edek linkers. Wel kent het, evenals het Sarnami , cerebrale medeklinkers.
De woordstruktuur van het Javaans is vrij eenvoudig, in die zin dat er
een sterke voorkeur is voor regelmatige afwisseling van klinke r s en medeklinkers . Slechts een beperkt aantal clusters van konsonanten is toegestaan. H et
S.J . heeft deze betrekkelijke eenvoud met het Sranan gemeen . Leenwoorden
die niet aan het algemene patroon beantwoorden, worden aan de Javaanse
woordstruktuur aangepast. Bij de bespreking van de l eenwoorden in het
Surinaams Javaans zullen we daar verschillende voorbeelden van zien .
Het S.J . kent geen werkwoordsvervoegingen om tijden aan te geven. We kunnen alleen uit de kontek st of uit de situatie opmaken of we met een tegenwoordige tijd of een verleden tijd (of iets anders) te maken hebben. Voor
het enke l voud-meervoud onderscheid ge ldt hetzelfde: aan de vorm van het
zelfstandig naamwoord zelf kan men het niet z ien.
Het is misschien goed te konstateren dat het S.J. meer gemeen heeft
met het Sranan en Sarnami dan met het Nederl ands. Op dit punt en op
andere taa lkundige kenmerken van het Ja vaans kunnen we in dit bestek
niet verder ingaan .
De wetenschappelijke bestudering van het Javaans vindt al ruim anderhalve
eeuw plaat s. 2 De eerste grammatika's en woordenboeken dateren van het begin van de vorige eeuw. In de loop der tijd zijn er vele taalboekjes, gram matikals en grotere of kleinere woordenboeken gevolgd . Het merendeel ervan
is nu natuurlijk verouderd, want het Javaans is in al die tijd niet hetzelide
gebleven en de ontwikkelingen in de taalwetenschap hebben onze inzic hten
in het versc hijnsel taal ingrijpend gewijzigd.
Na de tweede wereldoorlog heeft de studie van het Javaans een nieuwe impuls gekregen door het werk van E.M. Uhlenbeck, die hoogleraar aan de Universiteit van Leiden wa s. H ij heeft vele taalkundige studies op zijn naam
staan, met name op het gebied van de morfologie) Om in de behoefte aan een
modern leerboek te voldoen, verscheen in 1982 een Inleiding tot het modern
JQvQQns van de hand van J.J. Ras.
Op lexikografisch gebied is er na de tweede wereldoorlog in Nederland wei-
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nig gebeurd . Enkele jaren geleden w erd het Javaans-Nederlands woordenboek

van Pigeaud, dat in 1938 verscheen, fotografisch herdruk t. [en mee r up-todate woordenboek is het in 1974 in Amerika verschenen Javan ese-Engli sh Dictionary van E.C. H orn e.
Evenals de lexikografie heeft ook de studie van de dialekten weinig aandacht gekregen . Voo r de tweede wer eldoorlog zijn er wel enkele monografieen over bepaalde dialekten verschenen, maar deze zijn zowe l theoretisch
als feite l ij k ve r ouderd. Di t kan men niet zeggen van twee vrij recente publikaties, die getu igen van een hernieuwde belangstelling voor de Javaanse dialekten . In 1977 verscheen van de hand van Munadi Pat mad iw ir ia een w oordenboek
van het dialekt van Banten en drie jaar later kwam Bernd N othoier met een
dia lekt-geografische studie van een deel van het Javaanse ta.:llgebied. Voor
zove r mij bekend is het Javaans dat in de Javaanse kolonies buiten Java
wordt gesproken nooit onderwerp van studie geweest . Tot voor kort Rold
di t ook voor het Javaans van Suriname. 4

Su rinaam s Javaans
Voordat we toekomen aan de vraag waarin het Su r inaams Javaans zi c h van het
Indonesisch Javaans onderscheidt , eerst iets over de histori:-.che ac hter~roll
den .
H et S.J. is zoals gezegd de taa l van de Surinamers van Javaanse afkornst.
Het z ijn de nazaten van de mensen die tussen 1890 en 1939 in Java ger-onseld
en op de plantages in Suriname te werk gesteld werden . Men noemt hen
meestal kortweg ' J.:lvanen' . Deze benaming verhult echter het feit d.:lt cr on der de kontraktanten ook mensen uit andere ethni~che groepen Wdren, met
name Soendanezen (uit West-Java) en i'vladoerezcn (van het eiland rv'adocra
en Oo st-Java) . Hoevee l het er waren is niet prccie~ te zeggen : zowel de koloniale statistieken als de literatuur zwijgen hierover .
Een streekproef die ik t wee jaar geleden in de imrnigra t icrcgistcr<, te
Paramaribo verrichtte 5, leverde ruwweg de volgende percent.JgC''' op: J.JviJr1('!l
<::0 % - Soendanezen 5% - Madoerezen 0. 5% . Van de 2. 5% die uit " atiJvia
afkomstig bleek te zijn, is de eth nisc he herkomst nie t te traceren - bchûlve
Javanen en Soendanezen zullen onder hen ook Maleiers Lii n gewec:-. t. Al"
we na ar de streek van herkomst kijken, dan bl ijkt het groobte de e l (70 % ) uit
i\tiidden-Java afkomstig t e zijn . Oost-Java volgt met 20 % , terwijl nog geen
10°0 uit \\' est-Java afkomstig is. Over de soc iale afkom':>t vön de kontrdktLlr belders zegt de literatuur niet meer dan dat zij tot de laag ste kla,,<,C' behoor den. Deels kwamen zij van he! pla t teland . deeb ur t de :-.loppenwiJkcn vun
de grote steden.
:oals men uit het bovenstaande kan opmaken, waren niet "die kontrilktanten
bij aankomst in Suriname Javaans-u.tlig . Er waren rnen~en onder dre ",oendLinees of ,\ ladoerees of J\lalei~ spraken - talen die weliswaar rnet hC't Jdvaan"
verwant zijn maar er toc h aanzienlijk van versc hillen . Daarnaast Lullen
er mensen zijn geweest die tweetalig waren , vooral Javaan s/Mdleis en ~oenda
nees/:\l aleis. In de grote steden fungeerde het .Ivl aleis immer s al" kontak t taal
russen de verschi ll ende bevolkingsgroepen .
Helaas zijn er geen exakte gegevens over de taalachtergrond V.J1l de kon traktanten en evenmin Weten we hoe de kommunikatie aanvank elijk verliep .
\\' el kunnen we veilig ste ll en dat het Javaans vanaf het begin de dominante
taal was. De niet-Javanen waren dus wel gedwongen om Javaan~ te leren _
een proces dar des te gemakkelijker verliep daar ze in de werk- en woon situatie dagelijks met Javanen in kontakt kwamen en vaak ook met Javanen huwden . Onder elkaar zullen ze wel hun eigen taal hebben gebezigd, want dir gebeurt zelfs nu nog. HUil kinderen zijn echter eentalig Javaans en dat betekent
dat ni et het overlijden van de ex-kontraktanten ook het Soendanees , Madoe-
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rees en Maleis uit Suriname verdwijnen . Anno 1985 is het akkulturatieproces
zo ver voortgeschreden dat bij hun nazaten zelfs het besef van Soendanees
of Madoerees te zijn ontbreekt : men beschouwt zich als Javaan . Hoe dit precies in zijn werk is gegaan en welke invloed de niet-Javanen taalkundig en
kultureel hebben gehad - op deze vr agen moeten we het antwoord schu l dig
blijven. Uitgebreid ar c hiefonderzoek en interviews met nog in leven zijnde exkontraktanten zullen hier wellicht meer duidelijkheid in verschaffen.

Surinaams Javaans ve rsus Indonesisch Ja vaans
Een van de problemen bij het ve r ge l ijken van het Javaans van Suriname
met dat van Indonesië is dat het laatste nog maar zeer ten dele bestudeerd
en besc hreven is. Uhlenbec k baseert zijn studies voornamelijk op de standaardtaal en dan in het bijzonder de sc hrijftaal zoals we die in vooroorlogse publika ties aantreffen. De Javaanse spreektaal en de Javaanse dialekten hebben
tot nu toe weinig aandacht gekregen 6 , en het zijn juist deze aspekten die bij
een vergelijking van bel ang zijn . H et S.J . is immers voornamei ijk een gesproken taal en vertoont aller l ei dialektische kenmerken. Maar ik geloof dat het,
met inac htneming van deze beperkingen, toch wel mogelijk is om een vergelijking te maken.
Theoretisch zou het S. J. onder ander e op de volgende punten van het I.J.
kunnen verschillen: fonologie, morfologie, syntaxis, taal soorten en lexikon .
Op het gebied van de fonologie zijn, voorzover nu bekend, geen noemenswaa r dige verschillen aan te wijzen. Wel is er binnen het S.J. enige fonetische
variatie , samenhangend met de verschiJlende dialektachtergrond van de sprekers. Zoals men kan verwachten is deze variatie het sterkst onder de mensen
die in Java geboren ~ijn : zij vertonen in hun spraak de meeste dialektkenmerken .
Ook op het gebied van de morfologie en syntaxis lijken er geen belangrijke
versc hillen te zijn. Op geen van deze terreinen is het S.J . wezenlijk 'aangetast' door vreemde invloeden . Hetzelfde geldt voor het systeem van de
taalsoorten, dwz . het onderscheid tussen informeel en formeel Javaans. H oewel de beheersing en het gebruik van de formele variant afneemt , vooral bij
de jongeren, is het systeem als zodanig intakt gebleven. Er zijn wel ellkele interessante versc hillen met het J. J. te konstateren, zowel lexikaal als funktio neel. Ik kan hier niet dieper op ingaan omdat ik dan eerst het verschijnsel
van de taal soorten uiteen zou moeten zetten, hetgeen het kader van dit artikel te buiten gaat.

Het lexikon
Hoewel het onderzoek nog gaande is, kunnen we wel zeggen dat het S.J. zich
in de eerste plaats op lexikaal gebied van het I.J. onderscheidt . D it is niet
zo verwonderlijk, want het S.J . bevindt zich in een geheel andere kontekst (sociaal, kultureel en taalkundig) dan het Javaans in Indonesië. Dit komt met
name tot uiting in het gebruik van leenwoorden: het l. J. heeft veel leenwoorden uit het Bahasa Indone"sia terwijl het S.J. gekenmerkt wordt door een
groot aantal woorden uit het Sranan en Nederlands. Het feit dat de meeste
Surinaamse Javanen tweetalig Javaans/Sranan zijn terwijl de Javanen in
Indonesië merendeels tweetalig Javaans/Bahasa Indonesia zijn, speelt hierbij
een belangrijke rol.
Ik zal hieronder iets dieper op de leenwoorden in het S.J. ingaan omdat
de ze in bel angrijke mate het 'gezi cht ' van deze taal bepalen .
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Smnan leen woorden
Naar we mogen aannemen stamt de invloed van het Sranan Uil de beginperiode van de Javaanse immigratie. Op de plantages was het Sranan immers de
kontakttaal tussen de ver schillende ethnische groepen . H oe snel en in welke
mate de Javanen deze taal hebben leren spreken valt niet te zeggen . Suparlan
(1976: 134,135) merkt op: "For a long time the Javanese have been bilingual"
maar zwakt dlt even verder weer enigszins af : "Mostly they spoke broken
Sranang Tongo". Eerst de in Suriname zelf geboren generatie zou goed Sranan
hebben leren spreken . Ismail (I949) konstateert dat er veel 'Neger-Engelse'
woorden in hel Javaans zijn binnengedrongen en hij noemt daarbij als voor-

beeld :
waSt

- hoewel

gwenU

mulik
moeilijk
{odon - vallen
sidon

kosti
eksi

- gewoon zijn
- kosten
- ei

- zitten

Het interessante van dit lijstje is dat verschillende van deze woorden (fadon,sidon , kosti, eksi) in het S.J . van nu bepaald ongebruikelijk zijn en dus moeilijk
als leenwoorden beschouwd kunnen worden . De woorden wasÎ. mUlik 7 ,
gwènLi
zijn nog wél frekwent. Hoe het komt dat bepaalde leenwoorden blijkbaar in
onbruik zijn geraakt terwijl andere zich hebben gehandhaafd , kunnen we bij
gebrek aan gegevens over het vroegere S. J. slechts gissen.
Het huidige S.J. kent, zoals gezegd, een groot aantal Sranan leenwoorden.
Om enkele voorbeelden te noemen :

Sm/lan leenwoorLi

Sranan

Nederlands

30S0

soso

busi
pf'Okséri
bèdi
spo i ti/sepoi ti
nepoiU

busi
prakseri
bèdi
spoi ti

slechts
bos, oerwoud
nadenken, denken

kolku

koloku

po,.i
mori
abf'Ohé
ngabrah
ngabf'Ohké
nglési

pori
abrase

leysi

bed
spuitje; spuiten
spuiten, prikken
geluk hebben; geluk
bedorven
verwennen
overkant
oversteken
overzetten
lezen

De voorbeelden laten z ien hoe so mmige Sranan woorden aan het Javaanse
kl anksysteem worden aangepast en Javaanse voor- en achtervoegsels krijgen.
In sommige gevallen worden het leenwoord en het oorspronkelijke Javaanse
woord naast elkaar gebruikt (bijv. prakséri naast ngg090s; bè~i naast peLuron/
ambèn), in andere gevallen is het Javaanse woord bijna of geheel door het
leenwoord verdrongen (bijv. alas - nu: busi; mQcQ - nu: nglési; ming - nu: soso).
In het formeel Javaans worden Sranan leenwoorden zoveel mogelijk gemeden.
Eén Sranan le~nwoord h,eeft een fOflnel~ variant ~ekregen, nl. gwènti - in formeel Javaans IS het gwentos. Het gebrUik van gwentos wordt echter door vele
spreker s van de taal afgekeurd of op 7.'n minst bf>l achelijk gevonden.

Nedef'landse leenwoorden
De meeste Javaanse kontraktanten kenden, hoewel ze uit 'Nederlands'-Indië
kwamen, geen Nederlands. Op de plantages in Suriname zorgden tolken
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voor de kommunikatie met de autori teiten. Kennis van het Nederlands was
daardoor niet noodzakelijk. Dit werd het pas toen men naar de stad verhuisde
en/of een baantje bij de overheid kr eeg. De Javanen die in Suriname geboren
werdf'n kwamen via het onderwijs in kontakt met het Nederlands en waarschijnlijk zijn de Nederlandse woorden vooral via deze weg in het S.J. terecht
gekomen . Zoals we in onderstaande voorbeelden zien, zijn daarbij ook typisch
Surinaams-Nederlandse woorden, die van het algemeen Nederlands (A.N.) afwijken.

Nederlands leen woord

Nederlands

amer

bas

hamer
timmeren
ploeg
ploegen
kwart
baddoek (S.N .); handdoek (A.N .)
bos (S.N.); tros (A.N.)

dok
ngedok
polis
sekèl
nekèl

dokken (S.N.); zich verschuilen (A .N.)
valies (S.N .); koffer (A .N.)
schel (S.N.); bel (A .N.)
sche ll en (S. N.); bellen (A.N. )

ngameri
pluk
ngepluk
kuwat
baduk

We zien hier dezelfde verschijnselen van aanpassing aan het Javaanse klanksysteem en gebruik van voor- en achtervoegsels.
Sommige van deze leenwoorden hebben het Javaanse woord zo goed als verdrongen (bi jv . wluku - nu: pluk; wemQ - nu: klir). In andere gevallen (bijv. am bung naast sunj bos naast tun~un) heeft het Javaanse woord stand gehouden .
In formeel Javaans gebruikt men zo weinig mogelijk Nederlandse leemvoorden. Formele varianten van Nederlandse leenwoorden zijn mij niet bekend.

BahasQ lndonesio leen woorden
De leenwoorden uit de Bahasa Indonesia zijn vee l geringer in aantal dan die
uit het Nederlands en Sranan. Bahasa Indonesia is voor de meeste Javaanssprekenden in Suriname letterlijk een vreemde taal. Er zijn enkele situaties
waarin z e met deze taal in kontakt komen:
a. op de Indonesisc he ambassade
b. in de bioskoop, via Indonesische films
c . in de moskee, via Indonesische godsdienstleraren .
D eze kontakt en zijn echter weinig frekwent en intensief, althans voor het
grootste deel van hen, zo dat de beinvloeding van de Bahasa Indonesia maar
van beperkte betekenis kan zijn .
De Bahasa lndone sia leenwoorden zijn niet aJleen geringer in aantal (dan die
uit het Sranan en het Nederlands), maar worden in de dagelijkse omgangstaa l
ook minder gebruikt. Men hoort ze het meest in forrnele situaties, zoals
in toespraken en Javaans-talige radioprogramma ' s. Hieronder enkele voo rbeelden van Bahasa lndonesia leenwoorden :

Bahaso lndonesia leen woord

Nederlands

penting
rapat
hébal
tukar pikiran
kopal le,.bang

belangrijk
vergadering
geweldig
diskussiëren
vliegveld
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yayasan
seluruh

stichting

geheel

perwakilan

konsulaat
lflwoner

penclu<1uq

Zoab bovenstaande voorbeelden ook a l aangeven, behoren de mee ste leenwoorden uit de Bahasa Indonesia tot de formele sfeer. Andere vormen van taalge-

bruik, zoals het !slang' van jongeren en het populaire Jakartaans, dringen
nauwelijks

in

Suriname

door.

De

linguistische

en

kulturele

afstand tu ssen

beide landen is daarvoor blijkbaar te groot.
Vele aspekten van beJ"nvloeding door andere talen moeten onbesproken
bi jjven, zoals de invloed van het Sarnami, van het Guyanees Engel s in Nickerie en het Fr ans in Frans Guyana, waar zich een heel kleine Javaanse kolonie
bevindt. Ik hoop echter met het bovenstaal1de voldoende duidelijk te hebben
gemaakt dat het Surinaams Javaans met name onder invloed van het Sranan en
het (Surin aams) Nederlands een typisch Surinaams karakter gekregen heeft,
waarin het zich duidelijk van het Indonesisch Javaans onderscheidt.

De positie van het Surinaams Javaans
Als we kijken naar het aanta l sprekers dan is het Surinaams Javaans de op
twee na groots t e nationale taal van Suriname . N!il1stens 60.000 Surinamers
bedienen zich dagelijks van deze taal. Betekent dit dat het S.J. een sterke positie heeft?
Als dagelijkse omgangstaal in de huiselijke sfeer heeft het zich redelijk
kunnen handhaven. Dit is vooral te danken aan het feit dat Javaans-sprekenden in het verleden, en deels ook nu nog, in een relatief isolement verkeerden, zowel geografisch als sociaa l. De meesten woonden buiten de stad,
vooral in de distrikten Commewijne , Saramacca en Nickerie, in overwegend
Javaanse gemeenschappen. Kontakten met Sranan- of Nederlands-sprekenden
waren hierdoor van beperkte aard. Dit geldt ook voor de beroepssfeer : het
grootste deel was werk zaam in de klein-landbouw .
Na de tweede wereldoorlog kwam er in deze situatie verandering. Er
vond een trek naar de stad (Paramaribo) plaats en tegelijk was er sprake
van sociale mobiliteit. In Suparlan (1976) vindt men deze ontwikkeling uitvoerig beschreven . Een van de gevolgen van de toenemende integratie in de
Surinaamse samen leving is geweest dat het S.J. steeds meer onder druk
van het Sranan en het Nederlands is komen te staan . Dit uit zich o.a. in
veelvuldige code-switching, een groot aantal leenwoorden en - met name
bij de jeugd - een afnemend gebruik van het Javaans in het algemeen en
het formeel Javaans in het bijzonder. Hoe de situatie bij de jongeren is
blijkt uit een onderzoek dat Hagoort en Schotel (1982) verichtten naar de
taal keuze van een honderdtal leerlingen van enkele lagere scholen in Paarnaribo. In onderstaand kadertje is in percentages aangegeven welke taal de
Javaanse kinderen als voertaal kiezen tegenover 1 espektievelijk grootouders,
ouders en generatiegenoten . Men leze dus: 93 . 2% van de kinderen zegt
in geval van kontakt met grootouders Javaans te spreken, 1.7% van hen
geeft de voorkeur aan het Nederlands, etc. Ter vergelijking zijn tussen
haakjes de percentages voor de Hindustaanse kinderen gegeven .

Tegenover

Javaans (Sarnami)

Nederlands

Sranan

grootouders
ouders
eigen generatie

93 . 2 (100.01
37.2 ( 64.81
20 .6 ( 49 . 1I

1.7 ( 0.01
40 .0 (25 .91
41.9 (40 .41

5.1 ( 0.01
22.8 ( 9.31
37 .5 (J 0.51
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Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de Javaanse kinderen hun eigen taal
beduidend minder gebruiken dan Hindustaanse kinderen. H et meest dramatisch
is dit bij de-- t aa lkeuze tegenover generatiegenoten . We mogen niet al te veel
waarde QQn de ze cijfers hechten - daarvoor i s het onderzoek te beperkt van
opzet - maar ze geven toc h wel een indikatie hoezeer het Javaans bij de
-jeugd terrein heeft verloren . Dit geldt , zij het wellicht in iets m i ndere-mate,
eveneens voor jongeren buiten Paramar i bo.
Het Surinaams Javaans wordt niet all een thuis gesproken maar ook bij
officiële gelegenheden (in eigen kring) , in de moskee en in de kerk en bij
allerlei Javaanse kunstuitingen als de wa yang (sc himmentoneel) en de ludruk
(volkstoneel). Daarnaast zijn er dagelijks Javaans-talige programmals op de
radio die veel beluisterd worden . Deze uitzendingen, voornamelijk bestaande
uit reklameboodsc happen, familiebe r ichten en overheidsvoorlichting, zijn
meest in het formeel Javaans. Ten behoeve van de jongeren wordt soms
op gewoon, infor meel, Javaans overgeschakeld .
Als schrijftaal heeft het Surinaams Javaans zich nog nauwelijks kunnen ontwikkelen. Er zijn wel aanzetten, zoals he t kulturele tijdschrift Cikal dat deel s
in het Surinaams Javaans verschijnt en als voornaamste doelstelli1r.. heeft
thet stimu leren van het lezen en schrijven van het Surinaams Javaansi. Het zal
echter duidelijk zijn dat in een situatie waarin de spreektaal steeds meer
terrein verliest, de schrijftaal moei l ijk tot ontwikkeling zal kunnen komen .
Gelet op het bovenstaande kunnen we de toekom st van het S.J. moeilijk
met opti mi sme tegemo et zien . Weliswaar is de officiële politiek niet meer
gericht op assimilat ie aan de Nederlandse kultuur, wa arbij de nationa1e
talen zo spoedig mogelijk dienen te verdwijnen, maar van doelgerichte en
daadwerkelijke st imulering van de nationale talen is evenmin spr ake. H et
Nederlands heeft zij n su perieure positie in het officiële leven en in het
onderwijs behouden, ook al is de ze wel aan erosie onderhevig. Er is, zeker na
de staatsgreep van 1980, een groeiend besef dat de nationale talen een
belangrijke kulturele waarde hebben en dan ook niet mogen verdwijnen .
Vanuit deze achtergrond werd in 1978 door het ministerie van Onderwijs
een taalprojekt 9 opgezet, waarin de bestudering van het Sranan, Sarnami en
Surinaams Javaans een belangrijke plaats innam . Helaas heeft dit nieuwe
besef nog maar zee r ten dele geleid tot een nieuw be-leid. H et is van groot
bel ang dat er zoln beleid van de grond komt want anders zal er steed s meer
kultuurgoed verloren gaan en Surinames talenrijkdom aan inhoud verliezen .
Natuurlijk ligt hier niet a Jleen een taak voor de overheid maar ook voor de
burgers. Kennis van en waardering voor de eigen taal z ijn voor haar voortbestaan van essentieel belang. Met dit artikel hoop ik hieraan te hebben bijgedragen .
naar : Language A Has of the Pacific Area, edited by Stephen A . Wurm and Shiro
Hattori, Pa cific Lingui slics, Series C . , no. 66, 1981.
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Noten
I.

In het artikel 'De spelling van het Surinaams Javaans' elders in dit nummer wordt uitgebreider op het fonologisch systeem ingegaan .

2.

Een uitvoerig overzicht met bibliografische gegevens vindt men in ·UI-denbeek (1964).

3.

Uhlenbeek (1949; 1978).

4.

De schrijver van dit artikel was van 1980 tot 1984 in Suriname werkzaam
bij het projekt 'Taa l- en Taalgedrag als Funktie van de MultilinguaJe
Surinaamse Samenleving' en belast met het onderzoek van het Surinaams
Javaans. Van begin 1984 tot oktober 1984 was hij in dienst van de afdeling Cu ltuur studies van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Dit artikel is uit deze werkzaamheden voortgevloeid. Een woord van dank
aan genoemde instanties is daarom zeker op zijn plaats.

5.

Met dank aan het Bureau Burgerlijke Stand aan de Coppenamelaan te Paramaribo, dat alle medewerking verleende , en J.J. Sarmo en W.M. Karijopawiro voor hun assistentie.

6.

Een eerste aan zet wordt gegeven in Robson (J 975) en Nothofer (1981).

7. Gezien de uitspraak is het beter te schrijven : mulek.
8.

De vol!edige doelstelling staat in het eerste nummer, dat in december
1982 verscheen.

9.

Zie noot 4.
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DE SPELLING VAN HET SURINAAMS
JAVAANS
HEIN D. VRUGGINK

rnleiding
Op dit moment is het Nederlands de enige in Suriname gesproken taal met een
officiële, gestandaardiseerde spelling. Van de andere talen, vaak 'nationale ta-

len! genoemd, bestaat er geen standaard speIling, met als gevolg dat ze op
uiteenlopende en vaak nogal inkonsekwente wijze gespeld worden .
Voor het Sranan en het Sarnami, om ons tot de belangrijkste nationa le talen
te beperken, z ijn reeds verschillende spe llingsvoor stel len gedaan J en de diskussie hierover is momenteel in volle gang. Wat het Surinaams Javaans2 betreft
is dit bij mijn weten het eerste artikel waarin een min of meer uitgewerkt
voorstel wordt gedaan . Dit artikel ~an en wi! daarom niet meer zijn dan
een eerste aanzet tot gedachtenvorming, die uiteindelijk za l moeten leiden tot
een konsensus over de vraag wat de meest geschikte spelling van het Su ri naams Javaans is.
Het ontbreken van een officiële spelling van de nationale talen wordt
algemeen betreurd. De Su rinaamse overheid heeft, om aan deze onbevredigende situati e een eind te maken , enkele jaren geleden een taalprojekt in het leven geroepen, dat als één van haar taken meekreeg het uitwerken van spe llingsvoorstellen voor het Sr anan, het Sarnami en het Surinaams Javaans. 3
De
sc hrijver van dit artikel was met het laatste onderdeel belast. Deze bijdrage ,
die dus een direkt uitvloeisel van de werk zaamheden binnen genoemd projekt
is, komt overigens geheel voor rekening van de schrijver .
Om te beginnen zal ik enkele algemene uitgangspunten, waardoor ik me
bij mijn voorstel heb laten leiden, formuleren . N a een kort overzicht van het
Javaanse klanksysteem za l ik vervolgens aangeven tot welke spelling ik
op grond van deze uitgangspunten kom . Na een korte toelichting en verantwoording geef ik, ter illustratie, een stukje Surinaams Javaans in de voorgeste lde spelling. H et artikel wordt besloten met een evaluatie, waarbij ook
het punt van de acceptatie aan de orde zal komen .

Ui tgangspun ten
Bij het ontwerpen van een spelling kan men zich door uiteenlopende overwegingen laten leiden . Naast overwegingen van zuiver taalkundige aard zijn er
overwegingen van sociolinguistische (met name taalpolitieke) en van funktioneel-tec hnische aard . 4 Bij elk van deze overwegingen komt men voor een
reeks van vragen te s:aan. Als we naar de zuiver taalkundige kant kijken, kunnen we ons afvrag en in hoeverre de spel ling het klankstelsel van de taal
moet weerspiegelen, in hoeverre met morfologische verschijnselen rekening ge-
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houden moet worden, enzovoort. Met vragen als: in hoeverre moet men aansluiten bij de dominante taal en tot welke hoogte moet men rekening houden

met bestaande spellingtradities, betreden we het terrein van de sociolingui stiek. Bekijkt men spelling va nuit funktioneel-tec hni sch gezichtspunt, dan stu it
men onder andere op de kwestie van de reproduceerbaarheid van de symbolen,
vooral type-tec hnisch.
In de praktijk z ijn deze, zoa l s gezegd uiteenlopende, overwegingen vaak
moeilijk verenigbaar . Wat taalpolitiek wenselijk is, kan om taalkundige redenen ongewenst of zelfs ongegrond zijn; wat taalkundig verantwoo rd is kan op
praktische gronden onuitvoerbaar zijn, enzovoort. Iedere spelling is met
andere woorden een kompromis tussen vaak konflikterende principes. H et ene
princ ipe za l daarbij meer gewicht in de schaal leggen dan het andere - er
zullen met andere woorden prioriteiten gesteld moeten worden. H ieraan
ligt een taalpolitiek, en in laatste instanti e een politiek standpunt ten grond-

slag.
Wat betekent dit in het konkrete geval van het Surinaams Javaans?
L aat me om te beginnen expliciet aangeven wat mijn taalpolitieke standpunt in dezen is. Men zit in Suriname met de situatie dat het Nederlands
de officiël e taal i s en bovendien de enige taal die - buiten de andere moderne
talen - op de scholen onderwezen wor dt en waarin les gegeven wo r dt. Men kan
hier verschillend over oordelen, maar niemand zal seri eus kunnen menen dat
het Nederlands deze monopoliepositie za l behouden . Vroeg of laat za l het als
officiële taal ofwel voo r het Engel s ofwel voor het Sranan moeten wijken - om
ons tot de twee meest waarschijnlijke kandidaten te beperken .
Bij het ontwerpen van een spelling voor de nationale t alen kan men zoveel
moge l ijk proberen aan te sluiten bij de dominante taal, het Nederlands, met
het a rgument dat dit het leren van de spell ing vergemakke l ijkt. Men moet
zich echter afvragen of dit, gelet op het feit dat de toekomst van het Nederlands a ls officiële taal op zin zachtst gezegd onzeker is, wel zo zinnig is.
Men kan nog verde r gaan en het kiezen van een eigen spellingsysteern dat
los st aat van dat van het Nederlands besc houwen als een noodzakelijke
fase in de dekolonisatie . Deze vis i e ligt, naar men mag aannemen, impliciet
ten gronds lag aan het spellingsvoorstel voor het Sr anan van de Surinaamse
Kartografisc he Commissie 5 en wordt door Seuren in zijn voorstel expliciet
verwoord :
Een niet te verwaa rl ozen faktor in dit geheel, in de huidige situatie in
Suriname, is het dekolonisatieproces. Het losser worden van de banden met
het oude ko loniserende land, Nederland, za l ook in de spelling tot uiting
moeten komen, juist omdat de Surinaam se gebruiker va n de spellin~ gebaat
is bij een manifestatie van eigen kultuurtrot s. (Seuren, 1982: 22)
In plaats van zich op het Nederlands te ri ch ten, doet men er . aldus Seuren ,
beter aan om aansluiting te zoeken bij wat hij 'internati onaal gebruik' noemt,
een begrip dat helaas niet nader wordt omschreven. Over een andere mogelijkheid, namelijk zoveel mogelijk aansluiten bij de spe lling van de andere nationale talen, zeg t hij :
Hoewe l , in de mening van de auteur, het erg mooi zou zijn als dit zou
kunnen, heeft hij toch afgezien van het streven dit ideaal te verwezenlijken : hij heeft zich bij het opstellen van zi jn voor ste l niet door deze over-

weging laten leiden. (Seuren, 1982: I 0)
Evenals Dams te egt 6 betreur ik het dat Seuren geen poging in deze richting
heeft ondernomen, sterk er nog deze mogelijkheid zelfs niet in serieuze
overweging heeft willen nemen. Op het bovengenoemde taal projekt is dit
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wel gedaan 7 , dat wil zeggen dat gepoogd is om, zoveel mogelijk, dezelfde of
gelij k soortige klanken in de drie belangrijkste t a len (Sranan , Sa rn am i en
Sur inaams Javaans) me t de zelfde symbolen weer te geven . Het resul taat
hiervan is op de v ierde konferenti e van de Soc iety for Ca ribbean Lin guistics
di e in sept ember 1982 in Sur iname gehouden werd, gepresenteerd. 8 H e l aas
is
he t hier bi j gebleven .
Afgezien van de genoemde uitgangspunten, n.1. loskoppeling van he t Nederlands en zoveel mogelijk uniformiteit in de spellingen van de na ti onale t alen,
zou ik willen pleiten voor een spelling die niet a l te vee l van die in het
~ stam l andt afwi j kt. D it geldt met name voo r de talen van Aziatische oor sprong: he t Sarnami en het Surinaams Javaans. Natuurlijk moet de or iën t atie
op de Sur inaamse situatie voorop staa n, maar daarnaast is het een gegeven
dat de kontakten met he t land van herkoms t (Indi iJ. en l ndone~ ië) van grote
religi euze en ku l turele betekeni s zi jn. Overeenkomsten in de spe lling van
de r espcklieve talen zullen de kommunika tie zeke r bevorderen.
Over de t aalku ndi ge eisen waaraan een goede spelling moet voldoen bestaat
een grote mate van overeenstemmi ng. A lgemeen is men van meni ng dat
ernaar gestreefd moet worden om de fonemen van de taa l in het ~chrif t
weer te geven , en dan het liefst één foneem-één symbool. Ook is men algemeen van oordeel dat een spelling die tot op zekere hoogte morfo l ogi~c h e
ve r schijnselen weersp iegelt, het ler en lezen kan vergemakk el ijken omda t
daar door de st ruk tuu r van de t aa l zicht baar word t.
Iedereen is het er ook over eens dat een spelling aan bepiJalde vereisten \an
tecnnbch- funk tione le aa rd moet vo ldoen . En hoewel de eén h ier meer belang
aan lijk t t e hec hten dali de ander zal niemand betw b t en dat het wensel i jk
is dat de gebruikte t ekens op een standaard typemachine voo rhanden zijn .
Verde r is een a l gemeen aanvaard principe dat de ~pelling zo wemig mogelijke
diakritische teken s beval.

De fonemen van he L Su rinaam s Javaan s
Wel ke spe ll ing men ook kiest, er za l a lt ijd een .Jna l y"'c va n het klanhystC'e!n
van de betreffende taal aan vooraf dienen te gaan . \\ 'at het ~urinaarn<:. Juvaans berrcft j~ er nog niet een dcrgeliike dnaly,>e gem.JJkt. \\el be~chlk
ken we over ccn bcsrhriJ\'ing \'an het klünk"'y'>tecrn Vuil het Java.Jll'> In Indonesië (Uhlenbec k, 1978 : 23 , 24) . Aangezien er geell aanwljLlIIgen zi jn dat
het k lanks)stccm van het Surinaams Ja\aan s hiN \\Cl.enlllk Vim \'('r<;(hll 1.
kunnen \\c de7e beschrlJ\ ing vedig als basis nemen .
De l een~ l anken bu iten beschouwing lil t end heeft hel ')urin.Jdfll ... Jil\.J<.ln<:' 27
fonem cn . en \\cl 6 klinke r s en 21 medeklinkers.

De klmkers "1'1:

lal /,/ lul lel /0/ /0/

OeLe klmkerfonemen hebben. met uitzondermg \ilJl de ja l elk t\\ee "ûrianten of\\el al lofonen . \\aar\êtn de één gedekt 1<:' (m cer <_H hIer In de Illond
uitgesproken). en de andere ongedekt (meer \oor In de mond Ilitge<;proken) .
Het fOllcenl /al heeft Ilog een derde allofoon . dlc geredll<:.eerd \\ordt ah
[ J J en dus . Loal .. men In onders t aand schema kan 7J('r) . qua lJltc;praak me t de
gede~te \'-l.r\i,lr'll \an het foneem /0/ o\ereenk orn t. Voor de <:.pc l ling heeft
dit. zoa l s st r iJ.k<:. ntl bl ijken . belangrijke konsek\\clltlc<:..
foneem

all ofoon

I gedekt

/a/
/ ,/

lul

I" I
I LJ
I wl

ongedekt

[oJ

I" I
I, I
lul

lel
lol
lijl

I

[E]

[el
[0]

[0]

I

[n het algemeen kan men zeggen dat de gedekte a llofoon in gesloten lettergre-

pen en de ongedekte in open lette rgrepen voorkomt.
De medeklinkers zi jn in onderst aand schema aangegeven :

stemhebbend

ste mloos
ve laren

palatalen
cerebra len

dentalen
labialen

Ikl
Icl
Itl
lil
)p/-

hal!voka len

/y/
I rI

151

sibilanten

Daarnaast

Ingl

Igl
Ijl
NI
Idl
Ibl

l iquidae

glottaal

nasaal

Ihl

I~I

Inl
Iml
Iwl
/lI
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kent het Javaans in leenwoorden nog de volgende medeklinkers:

Irl, lxi (Ned. ch) , 151 (Ned. sj) en /z/.
Tensl otte moeten nog de klinkercombinaties ai, au en èi genoemd
worden.
Deze worden door Uhlenbeck niet al s aparte fonemen (tw eek lanken ) be-

schouwd maar a ls clusters van twee fonemen. Hoe het ook zij , de hier voorgestelde schrijfwijze is: ai , au en èL
Schriftelijke weergave in het verleden
Alvo r ens m ijn spellin gsvoorstel te pre senteren, wil ik even een blik in het verleden werpen. H et Javaans wordt al meer dan tien eeuwen geschreven .
Aanvankel i jk gebeurde dit in een uit India afkomstig schrift , het zgn. Pallawa schrift. In de loop der eeuwen onderging dit schrift al l er lei ve r ander ingen,
o.a. als gevolg van aanpassing aan het klankstelsel van het Javaans. Op
den duur ontstond er een schrift met geheel e igen kenmerken: het Javaans

schril! .
Toen Java in de veertiende eeuw geïsla m iseerd werd, deed het A rabi sch
schrift zijn intrede. In de daarop volgende eeuwen werd het Javaans zowel in
het Arabisch a l s in het Ja vaans schrift geschreven.
Het Nederlandse kolonia l e gezag voegt hier tegen het einde van de vo r ige
eeuw een derde schri ftsoort aan toe: het Romeinse sc hri ft . T ot + j 930 worden
het Javaans en het Romeins sch r ift naast elkaar gebruikt, daarna krijgt het
laatste duidelijk de overhand en wordt nauwelijks meer in het Javaans sch rift
gepubliceerd. De onafhankel i jkh ei d in 1949 heeft hierin geen verandering

gebracht .
De Romeinse spelling van het Javaans sloot , zoals m en ve rw achten kan, aan
bij die van het Nederlands. Na de onafhankelijkheid werd deze schrijfwijze
nog lange tijd gehandhaafd. A ll een werd de als te Nederlands beschouwde
oe vervangen door ti (du s buku i.p.v. boekoe).
Een veel ingrijpender wijziging vond in 1974 plaats, toen men in navolging
van de spellingshervorming van de Bahasa Indonesia die in 1972 werd doorgevoerd c ging schrijven in plaats van t j , j in plaats van dj, y in plaats van i, en
ny in plaats van nj. Dit betekende een radikale breuk met de Nederlandse
spell ing - die overigens niet voo r tkwam uit anti-Nederlandse gevoelens - eneen
aanpassing aan de op het Engels gebaseerde spelling van het Maleisisch
(de nationa le taal van Maleisië).
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"Het Javaans schri{t"

HA - NA - CA - RA - KA

a..m

11<)

h§.

ná

!NJ
cá

'Y)

l1m
ká

rá

(l.()

ll5n

tá

!M
sá

lI.J)

dá

lUI

fW)

llK

pij

!lá

já

I/.AJI
yá

(VI

rrn

1L7J

má

gá

bá

lYlA
lá

wá

ILW
(já

1lc"1

lL"1
ngá

Iá

Het spe/Ungsvoo r'stel
Na dit historische zijsprongetje keren we terug naar de spel lin g vun het ,' )urinaams Javaans. In onderstaand schema staat in de vierde kolom de door mij
voorgestelde spelling. Ter vergelijking geef ik in de tweede en derde kolom
de in Indonesië re spek tievelijk vóór en na 1974 gehanteerde ~pellin~en. De Javaanse woorden in de laatste kolom dienen slechts ter Il/ustratie van ITIljn
voorste/spe!! ing.
Fonemen

Indonesië
voo r 1974
na 1974

Suri nam e
voorstel

woorden

betekeni~

klinkers

lal

lil

[0]

a

a

a

léi"éi

ziek

Ca]

a

a

a

arniL

pardon

[o.J

a

a

a

ketan

kleefrijst

[l J

pari

rijs t

C' ]

wis

reed~
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lul
lel
lol

J

u

u

u

telu

drie

[w]

u

u

u

rambut

haar

Ce]

é

e

é

kowé

jij

[E]

e

e

e

ènèng

zijn

[oJ

o

o

o

lora

twee

[~J

o

o

o

montor

auto

e

e

e

sen eng

houden van

[u

medeklinkers

Ikl
Igl

k

k

k

kawin

huwen

9

9

9

gawé

maken

Ingl

ng

ng

ng

ngawé

wenken

lel
Ijl
Inl

tj

e

e

cacah

aantal

dj

ja wa

javaans

nj

ny

nolong

stelen

I!I

t

th

t

tukul

groeien

Ir!!

d

dh

d

duwit

geld

tuku

kopen

Itl
Idl
Inl
Ipl
Ibl
Iml
Iyl

d

d

d

adat

gewoonte

n

n

n

nangis

huilen

P

P

P

papat

vIer

b

b

b

ba ka I

zullen

m

m

males
wayang

lui

wani

durven

larang

duur

mèlu

meegaan

I\VI

w

w

m
y
w

Irl

r

r

r

y

I1I

Isl
Ihl

wajang

s

s

s

siji

een

h

h

h

lurah

dorpshoofd

)11 _ ____ _ _k _ ___ __

~

_____

9 _____ lx!P".q __

meneer

f

kafir

heiden

Ijl
lXI

f
eh

kh

kh

akhérat

hiernamaals

IS I

sj

sy

sh

sharat

voorwaarde

Izl

z

z

z

zakat

aalmoes

f

Toelichting en verantwoording
Zoals men in bovenstaand overzi cht kan z ien is met de voorgestelde spelling
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het principe van een foneem-één symbool vrij dicht genaderd.
Bij de klinkerfonemen la/ en lel zijn diakritische tekens (resp. een dakje en
streepjes) geïntroduc eerd om de allofonen van elkaar te onderscheiden .
Strjkt genomen is dit niet noodzakelijk - in Indonesië is het in 1974 afgeschaft. Zoals bij de behandeling van de kl inkers al werd aangegeven, is
het voorkomen van de allofonen afhankelijk van de plaat s in het woord, dwz.
of het in een open of in een gesloten lettergreep staat. Er is echter een aanta l bijkomende regels die het geheel nogal gekompliceerd maken . Dit geldt
met name voor het a-foneem . dat drie allofonen heeft waarvan één niet
als Q maar als 0 (in bv . hok) klinkt. Om dit aan te geven schreef men in i ndonesië voor de oorlog soms 8; om
typografische redenen is hier voor een
dakje boven de Q gekozen .

Zowel het foneem lel als het foneem / 3 / (de zgn. stomme e) plegen in ons
schrift met e weergegeven te worden . Door het gebruik van accen ttekens kunnen in di t geval misverstanden worden voorkomen .
Is bij de medeklinkers in de regel één foneem door één symbool weergege ven, uitzonderingen zijn : ng. sh en kh. In deze gevallen was schrijven met
twee symbolen (n +gj s+h ; k-.h) onvermijdelijk omdat ons alfabet daar geen
aparte tekens voor heeft.
Zoa ls men ziet worden in mijn voorstel de ce rebra le medeklinkers door een
streepje onder de letter aangegeven Ct en dl .
Hierbi j
IS
de
Indon e:::.i~c he
schrijfwijze met dh en th niet gevolgd omdat de h in dil soort gevallen in het
Sarnami aspiratIe aangeeft.
In plaats van ny wordt hier n (n -ti lde) voorgesteld, een gebruik dat we 0 . .3.
uit het Spaans kennen. Het heeft als voordeel dat er ~le('h t s één symboo l f'.C'schreven \vordt, ook a l kan men zich afvragen of het zoveel ve r ~\hi l maakt
of men twee sym bolen gebruikt dan wel één symboo l met diakriti.<:.ch teken.
Hoe het ook z ij , met de hier voorgestelde s\hrijf w ijze krijgt het .) urinûdnl':'.
Javaans, zo zou men kunnen zegg en, een zeker Zuid-AmerikJ.an~ tintje.
Ten slotte nog iets over de glottal ·stop. in dit voorstel <.tls q geschreven .
We
kennen dit gebruik uit andere talen en ook in het J.J.vaan~ is het nict geheel
onbekend9 . in Indonesië wordt deze klank met een k weergegeven,
hetgeen
nogal verwarrend is. Vandaar dat hier voor q gekozen is.
Ter illustratie volgt hieronder een stukje Surinaams Javaan~ in de hier voorgestelde spelling . Het is een fragment uit het boekje Dongèng Kancil - ilet ve r haal van Kantjil dat twee jaar geleden in Suriname uitkwam.IO
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In dit gesprek is kantjil - in Indonesië een dwerghert je maar in Suriname
een konkoni (goudhaas) - in gesprek met de slak. Hi j bevindt zich op dat moment in het oor van de slak.

"0 mbah kéyong. matur kesuwun déné kowé nduduhké kabeeiqan karo aku.
Aku Dra pisan-pison gowé sediyiÎ eilei Ion gawe
Aku gowé beciq Ion
bisané wong mangan kepènaq bisa 'nandang apiq - opiq bisa ke turahon kado-

Pati.

nan. 11

-

" vei soqiki taq -duduhnei mlayuei nang gunung Ngontdng. Kowé bako I dadi
ra tuning k éwan. - Semborang kéwan wajib mboq-teitei wajib mboq-duduhaké.
Sing ora nduwé gaman perlu dikèhi gaman, sing nduwé goman 10ro - dijipuq

sitoq. 1I
Kaneil metu seingkei kupingé kéyong bonjur 'i'!emboh kola won kéyong lan
ala tanpà rupO tapi guruné kand!. Mulo
bonjur soking bungahé koncil ké/,ong maL( direnggei-ruwei omahé , dibotiq,
banjur digawé apiq kagungané keyong ora saq-we rno tapi diclonèh-cloMh.

ngrumongsani senajan kéyong !ruwi

Vertaling
"Eerwaarde slak , dank u wel dat u m i j het goede hebt voo rgehouden.
Ik za l geen kwade plannen smeden en anderen de dood in jagen . Ik zal het
goede doen en ervoor zorgen dat ieder een lekker kan eten en mooie kler en
kan dragen en in over v loed leeft."
liGa nu sn e l naar de ber g Ngantang, ik za l je de weg wij zen . Ji j wor dt de
kon ing der dieren en op jou ru st de taak om onder de di eren orde op zaken
te ste lten en hen het goede voo r beeld te geven. De dieren die geen wapen
hebben moet je er één geven en van de dieren die er twee bezi tten moet
je er één afnemen."
Kantjil kroop uit het oor en maakte een se mbah voor de slak . Hij be sefte
dat de slak zijn leermeester was, ook a l wa s hij nog zo lelijk. Van blijdschap kn apte h i j het huis van de sl ak helemaal op en schi lderde het in allerlei kleuren .

Evalua tie
De hi er voorgestelde spelling vertoont een groot aanta 1 overeenkomsten met
de (na 1974) in Indonesië gangbare schrijfwi jze . Ve r schillend zijn: n
in plaats
va n nyj d in pl aa t s van dh; t in plaats van th; q in p laats van kj en sh in pl aa t s
van sy.
Deze spe Jring komt ook op veel punten o vereen met die van het Sarnami,
zoa l s voorgeste ld door Damsteegt elder s in dit num mer. Een, mischien ,
stor end verschil is dat 0 in zi jn voo r stel voor de lange a staa t, terwij l het in
het Surinaams Javaa ns de à-klan k van het a-foneem weergeeft - twee k l anken
die fonetisch dus nogal ve r uit elkaar liggen . Gebruik van een ander diakrit isch teken, bijvoorbeeld een accent of een trema , zou de op lossing kunnen
zijn.
Met de door Seur en (1982) voorgestelde spe ll ing van het Sranan heeft
dit voorste l, al th ans wat de keuze der symbo len betreft, weinig gemeen . Indien men de spellingen van het Sranan, het Sarnam i en het Su rin aa m s Javaans
op één lijn wil brengen, kan de spe lling Seur en overt gens moei li jk a l s basi s
dienen - maar dit is een onderwerp apa rt .
Een moge li jk bezwaar van de hier voorgeste lde spelling i s een tevee l
aan diakritische tekens. Eventueel zouden enke le diakritische tekens, met
nam e de accenten op de e en het dakje op de a, weggelaten kunnen worden.
Iemand die het Javaans beheerst en reeds een ontwikk e ld woordbeeld hee ft,
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zal het ook zonder diakritische tekens kunnen stellen . Gezien de Surinaamse
situatie, waarin de Javaans-sprekenden een minderheid vormen, lijkt het me
beter om ze wél te gebruiken.
De spell ing die hier voorgesteld wordt, is reeds in een aantal publikaties
in Suriname gebruikt. I J Uit de reakties bleek dat vele mensen er moeite mee
hadden, niet omdat de spelling op zich moeilijk of ingewikkeld is maar
doordat men het niet gewend is. Attitude en motivatie spelen hierbij een
zeer belangrijke rol. Aangezien deze spelling niet bij het bekende (de spelling
van het Nederlands) aansl uit, staat men er nogal eens negatief tegenover.
Deze houding kan echter snel in positieve richting veranderen als men de
spelling met argumenten kan verdedigen die zowel rationeel als emotioneel
aanspreken. Nog één keer kort samengevat zijn deze dat de voorgestelde
spelling :
a. aansluit bij !internationaal gebruik!
b. in veel opzichten overeenkomt met die in Indonesië
c. een eigen Surinaams stempel draagt
d. veel gemeen heeft met die van het Sarnami en Hindi .

Besluit
Twe e opmerkingen rot slot. Het is zowel voor de schrift elijke kommunikatie
al s voor de status en identiteit van het Surinaams Javaans van het grootste
belang dat er spoedig een officiële spe lling komt. En dan nog dit : welke
spelling men ook kiest, wil deze werkelijk ingang vinden dan zal ze ook op
school onderwezen moeten warden . Ik denk dat daar aanmerkelijk minder
tijd voor nodig zal zijn dan men nu aan het leren van de spelling van het Nederlands kwijt is.

Noten
I. Voor het Sranan : Se uren (1982). Voor het Sarnami: het artikel V<ln nûm steegt in dit nummer. In deze publikaties vindt men ook verder{' ~iterLl.
tuurverw i jz ingen.
Overigens heeft de Surinaamse minister van Onderwijs en Weten sc happen
in begin 1984 een spellingskommissie voor het Sranan ingesteld. Het voorste l van deze kommissie. dat bij miin weten nooit gepubliceerd J ~ ,
komt in grote lijnen overeen met dat van de Surinaam~e KJ.rtografi~che
Commissie en dat van Seuren . Inmiddels is ook een dergelijke kornrni<.,sic
voor het Sarnami ingesteld.
2.

~" eer informatie ove r het Surinaams Javaans in het algemeen k an men
vinden in het artikel 'Het Surinaams Javaan s!, elders in dit nummer.

3.

De officiële benaming van het taalprojekl was : "Projekt Taal- en Taalgedrag als Funktie van de Multilinguale Su rina arnse Samenleving". In
1978 in het leven geroepen ressorteerde het aanvankelijk direkt onder
het :-"\ inisterie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Van medio 1980 tot
begin 1984 - het tijdstip van opheffing - waS het ondergebracht bij het
Instituut voor Ekonomisch en Sociaa l Onderzoek (I.E.S .O.) van de Universi teit van Suriname . Voor het Sarnami waren aangetrokken : " S. Kishna en
:\ 1. ,\. Nabibaks. Voor het Sranan: J. Defares en N. Esajas.

4.

Een en ander \\"ordt uitgebreid behandeld in Seuren (1982).

5.

Oit voorstel werd in 1979 in een interne nota gedaan en stond onder re 71

daktie van Eersel. Vier jaar later kwam er bjj de Sranan Akademiya
te Pa ram a ribo een boekje over de spelling van het Sranan uit. Het
is getiteld Fa y'e skrifi daLi? Wan skri{modo {u SrananLongo en komt inhoudelijk overeen met het voorstel van de Kartografische Commissie niet zo verwonderlijk want de auteur is Eersel.
6.

In zi jn recensie van De spelling van het Sranan, een diskussie en een voorstel van 5euren (1982), verschenen in OSO,
jrg.
3, nr.
2, december
1984.

7.

Met voor het Sranan: J. Defares en N. Esajas, en voor het Sarnami:
S. Kishna.

8.

Het voorstel was getiteld: !Towards a uniform spe lling of the national
languages of Surinam?!.

9.

Zo wordt het gebruikt in het Practisch Javaansch-Nederlandsch woordenboek van P. Jansz, waarva n de eerste druk in 1876 verscheen.

10. Dongeng Kancil - Het verhaal van Kantjil,
verteld door paq Saleman
Siswowitono en samengesteld door J .J . Sarmo en H.D. Vruggink. In
1983 uitgegeven door de afdeling Cultuur- Studies van het Ministerie
van Cultuur, Jeugd en Sport (thans samengevoegd met het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen).
Het gekozen fragment staat op pagina 86 en S7.

11. Behalve in het in noot 10 genoemde boekje:
a. Djoko Miskin - De arme jongeling, verteld door paq Pamin Asmawidjaja en samengesteld door J.J . Sarmo en H.D. Vruggink. Een uitgave
van de afdeling Cultuur Studies (1983) van bovengenoemd ministerie.
b. Panglipur AU, door Sla met Modiwirjo. Samenstelling Johan Sarmo en
Hein Vruggink . Uitgegeven door de afdeling Cultuur Studies van
het Ministerie van Volksmobilisatie en Cultuur (thans samengevoegd
met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen).
c. eikal, KalawarU Jawa Suriname (Surinaams-Java ans/ Nederland sta lig
kultureel tijdschrift), no. I - december 1982; no. 2 - mei 1983; no. 3
- oktober 1983; no. 4 - maart 1984.
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TALEN EN HUN UITDAGING
PIETER KOEN

Sinds het einde van de zestiger jaren is het In stituut voor Taalwetenschap
bezig geweest met veldwerk op het gebied van de beschrijvende taalweten-

schap in Suriname. Het 5aramaccaans was de eerste te bestuderen taal, vervolgens het Aukaans, het Arowaks en voor korte tijd het Karaibs. ln later
jaren het Sarnami en pas enkele jaren geleden het Surinaams Javaans en het
Sranan Tonga. Toen kon ook de studie van het Karaibs voortgezet worden.
Door het doel dat de medewerkers zich voor ogen stellen, bijbelgedeelten
beschikbaar te maken voor groepen die een nog ongeschreven taal hebben,
waar dan ook, heeft het SIL in zijn 50-jarig bestaan een bijdrage willen en
kunnen leveren op het gebied van de algemene taalwetenschap, alfabetisering
en tweetalig onderwijs.
Het uitgangspunt bij de benadering van de taalproblemen is de waardigheid
van de mens en de waarde van zijn taal. Tevens dan ook de erkenning dat
geen taal minderwaardig is ten opzichte van een andere en de bereidheid de
waarde van mens en taal met praktische middelen te versterken .
Kontakten met regeringsinstanties voor doeleinden van informatie en gerichte dienstverlening zijn zo hecht mogelijk, daar zij de verantwoording dragen
voor de gang van zaken in het land, taalpolitiek, onderwijs en ontwikkeling.
Zo ook in Suriname, waar verslag wordt uitgebracht aan het Ministerie
van Onderwijs.

Dienstverlening
Het accent voor wat betreft de dienstverlening heeft in Suriname voorname l ijk
gelegen op het schrijven van taalwetenschappelijke artikelen aangaande
de talen. die in studie zijn en het verstrekken van lektuur in die talen . In mindere mate op het gebied van alfabetisering . De lektuur bestaat over het algemeen uit boekjes met betrekkelijk korte inhoud.

Sararnaccaans
Het Saramaccaans heeft tot nu toe de meeste aandacht gehad en is daarom
een geschikt voorbeeld voor het karakter van verschenen publikaties over
struktuur en gebruik van de taal , zoals beschreven in de Bibliografie 1984 van
het Instituut voor Taalwetenschap. De studies resulteerden o.a. in de publikatie van een leerboek voor beginners, waarin een uitgebreide grammatikabeschrijving is opgenomen.
Door de dageJ i jkse omgang met de Saramaccaanse bevolking in het binnen-
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land, waar het vertaa lteam woonde, werden de medewerkers geconfronteerd
met een gebrek aan vaardighei d in het gebruik van de Nederlandse taal, een
handicap bij het volgen van de lessen op de lagere school. Daaruit groeide
he t plan een woordenboek Nederlands-5aramaccaans samen t e stell en , gesch ik t
voor hen die naar de middel bare school gaan en zodoende in de behoefte va n
5aramaccaanse jonge mensen te voor z ien. Dit woordenboek is nu gereed voor
publikatie. Bij velen z i jn de woordenboeken voor het Saramaccaans van
pat er De G r oot reeds bekend. Zij die het Saramaccaa ns niet al s moedertaal
spreken zullen van deze boeken het meest profijt hebben.

Leerboeken
Een leerboek al s Saramaccan {or beginner s, nu a ll een nog in het Engel s, kan
onge tw ijfeld nog voor veel meer mensen van nut z ijn. M eer nog de leerboeken
voo r de studi e van het Sarnami en het Sranan T ango, tevens gemaakt voor en
in samenwerking met het Taleninstituut van Suriname, waar zij al s lesboek
gebruikt worden. Deze verdienen mijns inzien s ook in Nederland de aandacht
van instan t ies voor en van Surinamer s en de ongetw ijfeld vele vrienden
die Surinamers hier te lande hebben gemaakt.
Het ni et kennen va n iemands ta al is imm ers oorzaak van tal van misve r standen, er gernissen en voo roordelen. De studie van he t Sra nan Tonga in Surinam e
aan te pakken gaf mij een ve rr assend inzicht in de gewoonten van vr ienden
en t evens hun gebruik van het Su rin aams Nederlands, en meer waardering
voo r de Surinaamse samenleving.

De boekjes (Wakama Buku) voor hen die op rei s zi jn en hun weg willen vinden in het gebruik va n het Saram accaans, Aukaa ns, Sarnami en A rowak s zijn
al jarenlang verkrijgbaar bij de boekhande laren . De betekenissen van zinnen
en uitdrukkingen st aan in deze boeken verwoord in het Sranan Tonga, Engel s,
en Nederl ands.

Leesboeken
Vele leesboekj es zijn in de zeven genoemde t a len reeds uitgegeven. Ze zijn
niet geschr even door de IvT -medewe r kers, maar de spreker van de taal vertelt
zelf het ve rh aa l en de uitwerking van dit verhaal gebeurt samen met de
spreker van de taal, voo rdat de uitga ve t ot stand komt . Van t ijd tot tijd
hou dt he t Instituut wor kshops voo r de training in het schrijven van een ve rhaal
in de eigen l aa i en de uitgave er van. Zo zijn diver se uitgaven, ve rmeld
in de Bibliografie 1984, tot stand gekom en.

Leesvaardighe id
Beter e leesvaard ighe id is het doel dat Suriname a l s natie scherp voo r ogen
staat . Niet voor niets is de grote alfabetisering scampagne georganiseerd waar
velen nu door geho lpen worden. Waar men echter het lezen en schr ijven
van de eigen taal niet beheerst, blijft de stap naar lezen en schrijven van de
andere t aal zee r groot, meestal te groot . Dit is een wetmatigheid w aa r we
ni et omheen kunnen . Die negeren zou bete kenen dat men op den duur teleurstel ling en er gerni s moet incasse ren. De vee ltaligheid van Su r iname is en
wordt uitgebreid beli c ht . De impl icaties voor het onderwjjs zijn ve l e en ook
die zjjn in studie . De veeltaligheid zou nog veel kleurrijker zijn als elke taal
zijn verdiende statu s heeft: een ta a1 waarin men lezen leert en waarin literatuur - zij het m i ssch ien op bescheiden schaal - aanwezig is.
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Tweetalig onderwijs (eerst lagere klassen in de eigen taal , daarna slechts
onderwijs in de andere taal - de landstaal) is een mogelijkheid. Vele naties
hanteren dit systeem . Overtuigende en stimulerende voorbeelden vindt men in
het Amazone-gebied van Peru (waar het Summer Institute of Linguistics nauw
bi i betrokken is) en het Kaukasus-gebied van de USSR (Townsend, 1971). Het is
een lange weg om dit te realiseren maar de resultaten versterken land en

volk .
Kleinschalige projekten
Projekten in gebieden van Suriname waar voornamelijk de eigen taal
wordt, zouden wel eens verrassende gegevens kunnen opleveren .
geduld en volharding zijn weliswaar nodig, maar ze zouden het
geschoolde burgers geven, trots op e igen taal en kultuur, goed
op onderwijs in de andere taal.
De Aguaruna-Peruaan, Gerardo Wipio Diec at, zegt het aldus:

gesproken
Jaren van
land meer
voorbereid

we, indigenous people consider bilingual education to be the sol ut ion te
the grave error which occurred in the teaching of native children when they
were obliged to study in Spanish, a language very different from ours and a
language which they could scarcely understand. Therefore, I believe that
those who teach in a language other than that of the child in the lower
grades are violating principJes of good pedagogy and are guilty 01 c ultural
imposition [ ... ] .
Het is de wens van het Instituut waar mogelijk ervaring en medewerkers
in te zetten tot wel z ijn van Suriname en het Surinaamse volk. Publikaties
zijn bij het studiecentrum aan de Andirastraat in Paramaribo verkrijgbaar.
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DE OORSPRONG
VAN DE KWINTI IS ONDUIDELIJK
J.B. e H. WEKK ER

Naast de z.g. Bevredigde Bosneger-stammen van de Djuka, Saramaka en Matawai noemt H oogbergen (Deel I van de Serie Br onnen voor de Studie van Bosneger Samenlevingen; ongedateerd) nog vier onbevredigde stammen t.w. de
Aluku of Boni , de Poeloegoedoe (vo l gens anderen Por igudu), de Paramaka en
de Kwinti. Over de oorsprong van deze laatste groep bestaat geen eenduidigheid. Tegenstrijdige overleveringen en onvoldoende gedocumenteerde reisverslagen blijken niet in staat hier verbetering in te brengen . De vele namen

waarmee deze groep wordt aangeduid t .w. Koffiemaka- , Koe rinti -, Corantijnneger s en Kwinti zijn mede oorzaak van deze tegenstrijdigheden.
In dit artikel willen wij trachten het aanta l in omloop zijnde hypothesen
t.a.v. de oorsprong van deze bosneger s met behulp van bestaand kaartmateriaal te redu ce r en waa rdoor slechts één plausibele veronderstelling overbl ijft.
Met Hoogbergen zullen wij nagaan in hoeverre het een en ander door de geschiedschrijving (i. c. kartografische documenten) ondersteund kan worden . In
volgorde van de publikatie-data worden een aanta l re l evante auteurs aan het
woord gelaten en becommentarieerd , te weten J.F. A . Cateau van Roseve l t

(1871), L. A. Bakhuis (1902), E. Wong (1938), Fr. M.F. AbbenhulS (1943) en
D. van der Eist (1975) .

1. Cateau van Rosevelt (1871)
In een verslag (A . R. S.; Koloniaa l Archief : Verbaal, 22 nov. 18 71 no. 73 ) meldt
Cateau van Ro sevelt, dat hij in het dorp Kw ango aan de Saramacca aankomt.
Dit dorp wordt bewoond door de K offiemakkanegers, leen stam van vroeger
weggelopen slaven, die voor 10 ja r en van de Kabalebo (regter z ijrivier van de
Corant ijn) is weggetrokken en zich bij de Matoearinegers heeft nedergezet I .
Abbenhuis (194 3: 14 3) bericht omt r ent de Matua rÎ:
In 1762 scheidden zich de Matuari af van de Saramaka . In 1845 kregen
zij van het Gouvernement toe stemming om in de Saramacca te gaan wonen . Deze rivi er heet bij de Bo snegers Matuari of bosrivier (M a tu [Saramaka] :::: bos). De Matua ri wo r den ook genoemd Musinga-negers naar hun
eerste Granman of Becu-negers naar hun voornaamste kapitein . I n I 884
scheidden zich de Coerinti of Koffiemakkanegers af van de Matuar i .
Wang (1938) voegt hieraan t oe:
Zij vestigden zich onder Granman Alamoe op het dorp Coppencrissie
aan de Coppename en wonen thans op de dorpen Witagron en K aimanston .
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Opmerking: zo wel Coppencrissie (volgen s Bakhui s 1902: staa t "Coppen" voor
Coppename en "c ri ssie l1 voo r Chr isten) als Kaiman ston z ijn inmiddels verlaten .
Bijlage 3 bij het artikel van Hoogbergen i s een brief van de Granman
A draai (Vroomhar t) aan de Gouverneur, waar in deze zich bek laagt over het
feit, dat A lamoe(n) zich met de z ijnen ophoudt aan de Battiekreek (z ijkreek
va n de Saramacca) hetwel k t och een Bec u- of Munsinga-r iv ier is. Ook wordt
gewag gem3.ak t van het feit dat A lamoe een bewijs hee ft van de A dmini st rateur om zic h te vest igen aan de Coppename.
Ten aanzien nu van de opmerking van Ca teau van Roseve lt dat de K o ffie makkanegers in 1861 uit de Kabalebo zo uden zijn gekomen, het vo lgende. Een
soortge lijke bewering, vinden wij ook in het Kwinti -verh aa l bij Van der Ei st

(197 5: 9):
De voor ouders (van de Kwinti) vluchtten uit Berbice - een kolonie ten
we st en van Suriname - zakten de Corantijn af , voe ren de Nickerie op en
vestigden zic h later dieper in het binnenland.

Abbenhuis (j 94 3) zeg t hieromtrent:
In de Corantijn woonden nooi t bosneger s, want daar waren nooit plantages. De Coeïn ti gingen wonen aan de Coppename . De naam CoeÎnt i ve r vormd e tot Coer inti, Corant i jn, Kormant ijn en C r omanti. Doch al
deze ve r vo rmjngen zi jn fouti eve namen .
Berbi ce werd in 1627 door Abraham van Pere gesticht; de eer st e se ttler s
bouwden een fort en noemden dit Nassau, zo 'n 40 mijl bovenst room s in
de Berbice rivier . U it de geschiedenis va n de Nederlandse kolonie in Berbice
is ondermeer bekend de grote sla ve nopstand in 1763.
Aangezien Sur iname ook een Nederlandse k olonie was - hoewel het gebied
tu ssen de Corantijn en Coppename pas rond 1800 in cultuu r werd gebracht bes tond er een begrijpelijk militair- en hande lsverk eer tussen beide pJantagekolonies. Getuige hiervan is b.v. het verslag en de bijbehorende kaart van
Sa lomon Sanders uit 1720. Deze maakte een reis van Paramaribo via de Saramacca , Coppename, Waya mbo, Nickerie en Corantijn tot aan haar oorsprong
om goud bij de aldaa r wonende Indianen (door Sanders de Boven-nacie's genoemd) in te ru den . In z 'n kaart geeft hij diverse Indiaanse nederzettingen
aan .
Ook de kaart van l zaak Tirion (Hedendaagse histori e of tegenwoordige staot
van Amerika, dl. 2, Amsterdam 1767 : 511 ) geeft een beeld va n de situa tie
in die contreien (K aa r t 1). Zo lopen er tw ee pat roui ll epaden van uit Suriname
naa r f ort Nassau : De ene, va nuit Paramaribo loop t in O. Z.O.-r icht ing en is
aangeduid als ' de Laage weg naar de Berbie sjes '; waar de ze weg de Corantijn
sni jdt, z i jn aan weersz ijden van de ri v ier wacht posten aangegeven . De tweede
weg, aangeduid als 'de Hooge weg naar de Berbi esjes ' ve rb indt de Militaire
Pos t (Sar on) in de Saramacca eveneens met fort Nassau in de Berbicerivier .
Ook hier weer bij de overgang van Coran ti jn een wachtpost.
In het boekwerk van J.G. Stedman (NarraUve of a f ive years ' expediUon
against th e revolted negroes of Surinam, vol. I, L ondon t 796: 30) verschijnt
een kaa r t van Su rin ame, aangevende de situatie uit de periode 1773 -1 778 .
H ierin vinden w ij de beide milit aire patrouill epaden t eru g, even wel aangegeven
a l s 'old military path, at pre sen t overgrown with Brushwood' . In deze kaa rt
zijn ook de 'se ttiements of the Saramacca negro' s en lokates van 'Rebel
slaves ' aangeduid. Ten westen van de Coppename evenwe l komt een dergelijke
aantekening nergens voor .
In 1784 verschijnt de kaart van J.C . Heneman , een militair en kartograaf,
die o.a. met Kolonel Fourgeoud dee l heeft genomen aan de tochten tegen de
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Marrons en mee heeft gebouwd aan het militair Cordon , welke de plantagekolonie moest besc hermen tegen aanvallen van de Marrons uit de Tempati en
Marowi jne . Deze kaart is de eerste gedetailleerde voor stelling van de zogenaamde Nieuwe Kolonie (het gebied ten westen van de Coppename). Op
de rechter-oever van de Coppename, dicht bij de Wayamborivier, wordt een
Indiaans dorp gesignaleerd, terwijl in de Wa yambor i vie r ze lf, op de noordel ijke oever de 'post Wayoembo ' voorkomt. De Corant ijn is ingetekend tot iets
voorbi j het nog heden bestaand dorp 'Apura' evenals de voormalige zendingspost De Hoop (Hernhutt er gemeente: de post werd in 1765 opgeri ch t en in
1808 opgeheven .) . Beide nederzettingen zij n dan op de rechteroever van de
Corantijn . Op de linkeroever en tegenover De Hoop is de Militaire post
Aurear (Or ea lla), van waaruit in westelijke richting een militair patrouiJ/epad loopt naar [ort Nassau aan de Berbice-rivier. Voorts zijn langs de gehele
Nickerie rivier de aanduidingen : 'Landeplaat s' zijnde ingangen naar Indiaanse
nederzettingen. Verge l ijkt men het kaartbee ld van het Corantijn-Nickeri eCoppename-areaal met de oostelijk gelegen 'Oude Kolonie', dan valt het op
dat in de 'Nieuwe Kolonie' niets een eventuele aanwezigheid van 'weglopers'
suggereert, hetgeen gezien de militaire maatregelen aldaar, de talrijke Indiaanse nederze ttingen alsmede het geheel ontbreken van plantages ook niet
logi sch zou zi jn. Het Kabalebo-gebied, dat nog verder zuidwaart s dan Apura
ligt is geheel niet in kaart gebracht. Het oostelijk deel van Suriname daarent egen is tot en met de Lawa in kaart gebrac ht, terwijl een menigte patrouille-paden het gebied in alle ri c htingen doorkrui st, waa rbij in gebruik zijnde en
zelfs ve rl aten 'kostgronden der negers' staan vermeld.
Een ander e in t eressan te kaa rt vinden wij bij H.D. Benjamins in: De grenzen
van Nederlandsc h Guiana. T.A.G. XV (1898), en wel een kaart van de Corantijn naar Robert Schombu rgk uit 184 6 (Kaart 11). Aangegeven zijn o.m . : De
Hoop ('Ehem.Mor.Brüder Mission'), Apu rakreek , Pfad Z. Coppename j de Kabalebo is wel ingetekend doch niet van een naam voorzien, wel echter de grote
'Avanavero Cataracte '. De Wonotoboval is aangeduid als 'Grosze Cataracte ',
terwijl ten noorden hiervan zowel op de Jinker- a l s de rechteroever is aangegeven : ' Indian . Bilderschrift' en de bekende 'Temehri' (rot s met Indiaanse
petroglyphen, waarnaar het v l iegveld van Georgetown (Guyana) is genoemd).
Op de linkeroever van de Corantijn wonen: Arawakken en op de rechteroever :
Ca raïben . Het gehele gebied ten zuiden van de Won otobovallen wordt gekarakteriseerd midde l s de vermelding: 'Unbekannte Einöden'. Tenslotte vermeldt
Schomburgk, nabij de oorsprong van de overigens onjuist gesitueerde Saramacca : 'Maroonneger ' .
Nog een argument tegen een eventueel verb l ijf destijds van weglopers
in de Kabalebo, is het fe it van de toenma lige aanwezigheid van Indianen in de
Nickerie- , en Falawatrarivier, bij de Paris-Jaco bkreek en de Kabalebo. Dit
kon Rosevelt ook vermoeden, aangezien hi j in z 'n kaart van 1882 (opnamen
gemaakt tu ssen 1860 en 1879) blad XVIII onder meer verme ldt bij een der rotsen in deze rivier: 'Oud-Indiaansche hiëroglyphen'. Deze archeofogische vondst
werd later bevestigd en uitgebreid met de aan leg van de zuidelijke 'oost-west
verbinding' (bosontsluitingsweg Zanderij - Kabalebo in de zeventiger jaren van
deze eeuw) . (A.L. Boomert , Rapport I, Surinaamse Archeologische Dienst,
Paramaribo, J975 .)
Bovendien is er het praktisch probleem van het blote overleven van 'weglopers' in dit gebied. Anders dan hun lotgenoten in het oosten van het
land, hadden dezen geen plantages waarop zij voor voedsel, plantmateriaal
e.d. zo uden kunnen terugvallen.
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2. Bakhuis (1902)
In zijn verslag der Coppename expeditie in het T.K.N.A.G. (2

serie)

no.

XIX

(1902) stelt Bakhuis op pag. 31 ondermeer:
Oneigenaardig worden de Bosc hnegers die Slan de Coppename wonen,
Corantijn-Boschnegers genoemd, naar men veronderstelt, naar de CoronUjnkreek, die iets hoger in de Coppename valt [, .. J. Evenals de andere
Boschnegers, waren zij vroeger slaven en behoorden zij thuis [ ... ] in de
Parastreek . Op een onbewaakt ogenblik [ .. . ] vluchtten zij [ ... ] onder aanvoering van één hunner, 'Kof fie ' genaamd.
Op geen enkele kaart, ook die van Bakhuis zelf niet, komt een kreek
voor van deze naam (Corantijnkreek), terwijl de toevoeging 'iet s hoger

in de Coppename ' een nogal vage plaatsbepa ling is.
Merkwaa rdigerw ijs plaatst Hoogbergen (I978) de Corantijnkreek alsmede
een wegloperskamp onder Kofi in het gebied tussen Coppename en Coesewijne . Ook in dit gebied is er op geen enkele kaart van Suriname een kreek
van een dergelijke naam te vinden.
Om de naam Koffiemakka, door Cateau van Rosevelt geïntroduceerd(?), in
verband te brengen met de Kwinti zou het noemen van de veelvuldig (in de
gesc hieden i s der slaven) voorkomende naa m 'Koffie' kunnen dienen (zou Kof fiemakka naar analogie van Saramakka en Paramakka zijn?). Reeds vermeldden wij de opmerking van Abbenhuis met betrekking tot de naam Corantijnnegers te weten:
De Coeinti vervormde tot Coerinti, Corantijn, Kormantijn en Cromanti.
Doch al deze vervormingen zijn foutieve namen.
Interessant is in het verslag van Bakhuis overigens de opmerking dat de ze
Koffie zou voortleven in de naam Koffie-djompo (L elydorp) (voorm a l ige treinhalte, thans woon- en landbou wcen trum aan het Pad van Wani ca ).

3. Wang (1938)
Bij Wong lezen wij op pag. 5:
reeds in de Engelse tijd onder Parham vestigden vluchtelingen zich aan
de Suriname-, de Saramacca- en de Pararivier. Onder aanvoering van de
Cormantijnsche neger Jermes deden z ij aanvallen op de plantages
aan de Para . Gouverneur van SommeIsdijk sloot vrede met hen in 1683/85, waarna zij zich aan de Coppename vestigden en zich verenigden en
vermengden met de aldaar wonende bevredigde Indianen . Ofschoon
zij als voorlopers moeten worden beschouwd van de vluchtelingen die
later als 'Sarama cane rs' bekend stonden, hebben ze van deze geen deel

uitgemaakt . Hun nakomelingen, bekend als 'Karboegers van de Coppename' hebben z ic h als zelfstandige stam niet kunnen handhaven.
Charles Dougl as (J 930) voegt in Een blik in het verleden van Suriname aan dit
relaas toe, dat de eerste vestiging van vluchtelingen was onder een Cormantijnse neger genaamd 'I ermes ' aan de Coppenamerivier. 'Deze werden de
Condé-negers genoemd ' (pag. 5).
H ieruit moge blijken, dat de oorspronke li jke Cormantijnnegers misschien
wel aan de verwa rr ing in de naamgeving van de Kwinti hebben bijgedragen,
maar niet hun voorvaderen zijn geweest. Want, zo vervolgt Wong,
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Na de eerste vrede met de weglopers vormden zich in de 18e eeuw nog
vier andere gr oepen. H et zijn de Aucaners, Sa r amaccaners, Paramakaners
en Matuari's.
H ierbij voegden zich in de 1ge eeuw, de kleinere groepen van Poe l oegoedoe's, În de boven-i\.'l arowijne en van de Coerintinegers in de Coppename.
Abbenhuis (1943 : 140) bericht dat gevluchte families van één plantage een
'Ia' vormden onder een grankapitein . De lo's van een riviergroep vormden
later wat men nu een stam noemt. Dit is meer een gouvernementsonderschei-

ding .
4. Abbenhuis (/943)
Volgens Abbenhuis zijn de Coerinti- of Koffiemakkanegers een van de Matuari 's afgescheide stam (zie ook Wang 1938) en zij zo uden daarna genoemd zijn
naar een zij kreek van de Coppename van die naam (Coeïntikreek) . Op geen
enkele kaart van Suriname - in het bijzonder van de Coppename - komt echter een Coeïntikreek of een gelijkluidende naam voor . Wel is op de lu c htkJ.rteringskaarten (1947 en late'r) aan een kreek aan de Coppename de naam
Kwinti-kreek gegeven, maar dit vond plaats nadat de Kwinti-neger s z ic h te
Witagron aan de Coppename gevestigd hadden . De ze stam woont nu nog
slechts op dit dorp aan de Coppename en te Pakapaka in de SaramacTJ.-rivier.

5. Van der Eist (1975)
Van der Eist (1975 : 9 e. v.) vertelt dat cr onder de Kwinti gedet\1i\kerde n-'aJ.r
tegenstrijdige ove rleveringen over hun afstamming bestaan .
Het eers t e verhaal betreft de vlucht van hun voorouders uit Herbice . ])It
verhaal zou ondersteund zijn door het verslag van Ca tcau van Roscvel t (18 7 I)
nl. dat de Koffiemakk aneger s die hij in de Saramacca tegen kWLlrn bij
de tv1atuari, afkomstig waren uit de Kabal ebo. Onder punt 1, Ca te <1u v.J.n
Rosevelt, kwamen reeds een aantal fa c toren naar- voren, dif' een dergelijk
veronderstelling weinig aanvJ.ardbaar maakten .
Een tweede overlevering verbindt de Kwinti met de Param 0ka . Nadût ('en
bospatrouille een groep wegloper s, die zich ten oo~ten van de S.J.r'JmacT.J. bcvonden . uit elkaar had geslagen, trok een deel naar het westen en hen IlU
Kw inti . en een ander deel, dat nu onder de n<1am Pararnaka bekend I'>,
trok naar het oosten . Deze laatste ove rlev erin g slui t nie1. Uit dat de Kw intl
zich toen bij de l\ \ atuari ill de Saramücca aansloten om naderhand In 1884
zich weder om af te scheiden (zie Wang en Abbenhuis).
Tot slot is cr een w egloopver naaI waarin Kofi (Jet op de sch rijfwij ze: '>om~
enkele, soms dubbele 0, een oudere broer van Boni, a ls ~ tarnvader van de
Kwinti wordt genoemd . Ook hier is ~prake van sp lit sing van een groep ah
gevolg van militaire achtervolging ! waarbij K ofi dan naar het Wf>')ten en I\oni
naar het zuiden trekt. Ook hier verschijnt de alledaagse marronnaûrn K o fi e
(K of fie- Cofi enz.) waarschijnlijk ter verklaring van de n<.tam K ofimaka (Koffie-makka).
Samenvattend lijkt onzes inziens slechts de volgende hypot he se pl<.tlJ~ibel : AI of
niet als gevolg van militair ingrijpen . kwam na 1845 een groep marrons bij de
;\ \ atuari In de Saramacca terecht. Om zich van deze stam te onder.':>chciden,
noemden zij zich Kofimaka-negcrs . Na onenigheid met betrekking tot het verdelen der geschenken door het gouvernement verstrekt, .':>chei dde zich in
1834 een groep onder kapitein (in 1887 hoofd-kapitein) /\lamoe (Alamoen)
af en vestigde zich aan de Coppename .
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Ten aanzien van de naam Kwint i als stam-naam het volgende: Cateau van
Rosevelt noemt de stam in 187 1 Kofimaka, doch reeds in 1887 (A . R.S.
Koloniaal Archief Gouverneursjournaal Suriname 7 maart 1887 no. 1307; zie
Hoogbergen 1978, noot 13) is sprake van de stam der Corantijnnegers. Wat
betreft de Kwestie Alamoe, onder deze naam duidt Bakhuis in 1902 de
Kwinti ook aan . Wong echter noemt deze stam Coerinti- of Kof imakanegers
als zij zich in 1884 van de Matuar i scheiden . De mogélijkheid bestaat dat een
of ander ambtenaar, die wel van de Corantijn gehoord had maar nooit
van Coppename er maar Corantijnnegers van gemaakt heeft in de co rrespon dentie over de aanste lling van A lamoe tot hoofd-kapitein van de bosnegers,
die toen aan de Coppename woonden. De vervorming in de loop der jaren
van Corantijn via alle tussenvormen door Abbenhuis (1943: 143) genoemd tot
Coeinti (Kwinti) is begrijpelijk. Dat hier sprake zou zijn van enig verband
tussen Jermes, de Cormantijn uit 1684/1685 en de naam Kwinti (eveneens via
de serie tussenvormen) l ijkt minder waarschijnlijk.
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EEN MERKWAARDIGE KOLONIALE
ERFENIS:
EEN EN ANDER OVER SURINAAMSE
FAMILIENAMEN
WILFRIED DIERICK

In de vorige aflevering van Oso (jrg 3, nr. 2) merkte Spong
1l.J. . V. het
tegen 'een zeke r e Lijk-Wan' In 1873 uitgesproken doodvonnis _ op: HW at
zal die man z ijn naam verfoeid hebben". fvl ijns inziens is dat nog maar de

vraag.
Uit de kontekst, zoa ls we die aant reffen in Sandcw Hira's Van Priary to~ en

met De Kom, blijkt dat deze L ijk- Wan (bij Hira 'Lijh-\Van') een Chinese immigrant was en waarschijnlijk geen Nederlands kende. Zijn
beide rnededader~
t r ouwens heetten Leon-Jau en Lion -Fock en ook de spe ll ing van deze namen
toont aan hoe er door de toenmalige transcriptie uit het C:hinef'~ in een Nederlandse kolonie bijna-Westerse of half-Joodse namen konden ont:::.taan (vgl.
de Joodse namen Leon en Li on Arons). In de West- Indi sche Gids sc hrijft rred .
Oudschans Dent z : tlSommige Chineese namen werden tot Nederl andsche verbasterd zoa l s Likwan in Lijkwan , enz ." (Oudschans Dentz , 1941).
Bovenstaande betreft de verba::.tering van een Aziatische naarn, ver,>taan
met Nederlandse oren en neergeschreven met een Nederlandse pen . Over het
algemeen moeten we onder 'Surinaamse namen' verstaan : de familienamen die
in de Nederlands-koloniale Surinaamse maatschappij aan vroegere 'll<lven en
hun nakomelingen werden gegeven of die door hen wE'rden aangenoTlen .
Zulke namen konden, bijvoorbeeld bij vrijlating, vrijkoping en/of erkenning
door de eigenaa r (en in het laatste geval : vader ) individueel worden gegeven.
Vindingrijke slaveneigenaa r s wisten in enke le gevallen door middel van een geinspireerde naamgevmg aan hun vroegere levende have een soort verwJ.ntscklp
op te leggen . Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 kregen de 'lIJven van
de houtgrond Berlijn in Boven-Para namen van ver<.,chillende houtsoorten, zoals
Ceder . Bijlhout. Groenhan, Purperhart. K aneelhart, Letterboom en Locu,>. De
gewezen slaven van de plantage La Pro spér lt é kregen ge-.laclH':>narrlt'n die niet
een P begonnen : Piet. Pengel. Pinas, Perotl, Pierau, Pocornlc ent.: . (Olld,>chan')
Den!z . 1941).
\\'anneer de reeds in Afrika gebrandmerkte negcrslilvE'n In ')urlrlJrne voel
aan wal hadden gezet. liet de nieuwe eigenaar "lTlet een gloei jenden ..,tempel,
de eerste letters van zijn naam, op de borst of den arm vafl den slaal of de
slavin inbranden . Dit was alzoo het tweede brandrllerk dat /ij ontvingen"
(\\ o lber s. 1970: )20 en 123). Eventueel aangevuld met een ..,Iavennaarn - Hark' quin . t\pril. Sambo . Abui~ : namen die zeker geen ge~IJ.( ht..,namen \VJrcn
doch uitsluitend verbonden aan de persoon - bleven ve len \Vc l hun. !\frikaan::.e ,
' dagnaam' dragen. Toen de ijveraars van de verschillende Chri'>telljke kerken,
hoe moeizaam dan ook . zi c h met het lot en hel zieleheil van de ..,Ii.lven
begonnen bezig te rouden, had dit tev ens gevolgen voor dc naarngeving. In
1747 doopte Ds De Ronde de negerslaaf Benjamin, nadat deze onderricht had
ontvangen in de Nederlandse taal en gaf hem de naam Jan Jacob van Par 2.ma-
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ribo (Oudschans Dentz, 1949). Volgens Van Lier (1977: 129-130), moeten
we zo'n totale naamsverandering niet a lleen zien als een teken van 'een
nieuwe geboorte', maar tevens a ls een bezwering tegen het terugvallen in
' heidense praktijken'.
Bij de Hernhutters in Suriname bestonden er in 1793 'ge zelschappen ' van Negerbroeders. De ze negerslaven, "d ie voor wet noch gewoonte personen waren",
werden hier tot verantwoordelijkheid en leiderschap geroepen en geoefend.
Ze droegen allen nog hun Afrikaanse dagnamen of hun slavennamen met de

nieuwe naam bij de doop gegeven daaraan voorafgaande: Christiaan Quasi,
Petrus Dikki, Petrus Apollo, Tobias Spion enz. (Van der Linde 1963: 10 5 : 106).
Aan het begin van dit artikel was sprake van geslachtsnamen die individueel
aan slaven bij hun vrijlating werden gegeven . Hieronder zu llen we zien dat
het ook mogelijk was dat vroegere slaven 'co llect ief' één bepaalde naam werd
'opgelegd' of dat velen, ook al bestond er tussen hen geen enkele bloedver'wantschap, dezel fde geslachtsnaam aannamen.
Bij Nederlandse 'van-namen' wordt meestal een plaats (dorp, stad) van
herkomst aangegeven . Ook in Suriname kwam dit voor, al was dan de plaats
van herkom st vanzelfsprekend een plantage: Van Leeuwaarden, Van Frederikslust. Bij de typisch-Surinaamse van-namen echter wordt het voorzetsel
'van' meestal gevolgd door de naam van de (vroegere) eigenaar. Bij de ondertekenaars van de Vrede van Auka op 10 oktober 1760 vinden we een aantal
van deze namen in hun oer-vorm. Quaay van Pater, Titus van Amsingh, Ceres
van Gibert, Coffi van Chaprando, Don Jan van L es Pinas en - een heel
illustratief voorbeeld - Quakoe van Sara la Parra. Hier blijkt tevens hoe voor
de hand liggend en haast onopzettelijk deze wijze van naamgeving of 'naamaanneming' was.
In Nederlands-(Oost-Hndië bestond destijds de wijdverbreide gewoonte om
namen, legaal of i!legaa l, te verdubbelen, bijvoorbeeld tot: Janssen van
Amersfoort. In dergelijke ' opgevoerde ' namen heeft de slaven-adel nooit bestaan . Wel vinden we in de Surlnaamsche Almanak voor het Jaar 1938 bij de
plantages Zonhoop en Dankbaarheid als eigenaren, directeuren en administrateurs, respectievelijk: 'Mustapha van Louisa van Matthijs van Lobbrecht' en
'Januarij en Krispijn van Louisa van Matthijs van Lobbrecht'; als directeur
van plantages Johannesburg: 'Primo van Relotius'; als eigenare s van Maria's
Lu st: 'Margo van de Directie ' en bij Achterland van Onverwacht : 'A. van
de Directie'. (De naam Directie komt tot op heden in Suriname voor .) Bij
plantage Duisburg en Flora tenslotte vinden we, naast de eigenaar 'Bo edel
J. E. van Onna ' , als directeur: 'Bienvenu van van Onna'. AI zull en dit, naar
we mogen aannemen, nog geen echte geslachtsnamen zijn geweest - zuiver
gebonden al s ze waren aan de personen Mustapha , Januarij, Krispijn, Margo en
Bienvenu - toch kunnen we wel vaststellen dat de 'van-namen' de oudste
vorm van echt-Surinaamse familie- of geslachtsnamen genoemd mogen worden.
Dergelijke namen, die we nu nog in Suriname tegenkomen, zijn o.a. Van
Rey, Van Wolff, Van Mulier, Van Weissenbruch, Van Lemmer, Van Lobbrecht,
Van Phillips, Van Lobo, Van Zeeman, Van Zichem, Van Aron, Van Favery, Van
Maclean, Van Frederici, Van Bouwman en Van de L' l sle. Een Frans-Surinaamse
variant van deze van-namen wordt wellicht gevormd door namen als d'Hamecourt , d'Arnaud en - tenminste wat betreft het voorzetsel - d'Fonséca? Verschillende van de hier genoemde namen komen in Suriname ook zonder
voorzetse l voor.
Walbers sprak al over de twee brandmerken die de nieuwe slaven ontvingen
en in een 18e-eeuwse tekst lezen we: "Die ons kogten, gaven ons met een
brandend yzer een pynlyk teken in de huid, om ons altoos te kunnen onderkennen als hunnen eigendom ." (Lichtveld en Voorhoeve, 1980: 26 I). Het is de
vraag in hoeverre Surinamers nu nog hun 'derde stempel', die van de uit kolo-
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Onder "Eigenaren" en "Directeuren" treffen we hier namen aan als: Mustapha
van Lou/sa van Matthijs van Labbrecht; Margo van de Directie; B. à Cohen;
J. v. D. Mendes; C. v. Zeeman en A. v.d. Directie.
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niale tijden stammende familienamen, ervaren als een merkteken voor hun en
hun nakomefingen-tot-in- lengte-van-dagen. Het kljnkt in elk geval wat gelaten wanneer Gerrit Barron in De Ware Tijd van 18 september 1980 schrijft:
"dat de geschiedenis wil dat de oorspronkelijke Afrikaanse namen uit ons zijn
gebrand en Hollandse namen daarvoor in de plaats z ijn gesneeuwd .1!
Hollandse namen ? Inderdaad zijn
er heel wat Surinamers die 'gewoon '
Jansen, Verwey of De Vries heten en tal van namen z ijn ontleend aan plaatsnamen in Nederland en aan, Neder lands-talige plaatsnamen in het bu j tenland:
Amsterdam, Amstelveen, Lisse, Naarden, Oostvriesland, Hil versum, Solingen ,
Texel , Heilbron, Biervliet, Parijs en - last but not least - Rusland. Ten overvloede vermelden we hier dan nog dat ook plantagenamen konden promoveren
tot familienamen: Geysvliet (Geyersvlijt), Willem zo rg, Morgenstond, Tyrol,
(De) Vr ede, Ru stwijk , Labadie, Horb (Van 'Horebi?), Einaar (van 'Henar ' ?) en
Mijngeluk (van Mijn Geluk). In de Almanak van 1839 staat in de lijst van 'plantaadjes ' op bladzijde 99 onder 'Opperdistrict Nickerie ' (tegenwoordig Coronie)
genoemd : 'Hope, Lot No. 209'. Hooplot is tot op heden een typisc h-Coroniaanse familienaam . Maar het z ijn dikwijls juist namen die zo ln 'Holland se ' klank
hebben, die veel niet-Surinamers toch als ' miezuk ' in de oren klinken. Oudschans Dentz onderscheidt een 7-tal categorieën , die we hier laten volgen
met tussen haakjes onze eigen aanvull ingen of, eventueel, opmerkingen (Oud schans Dentz, 1941).

I. Omkeringen: Madretsma, Negreb, Ffohkreb, L emmob, Nodnarb, Essed, Reyaard, NemeIc, Dlohreg (Tdlohreg), Remark, Yvel, Snetrem, Rellum, Nekrum~
Rahan, Yssan, Neslo, Mehci s, Tims, Treklot s, Snomolas. (Lede, Room, Emad?,
Reemnet, El odi?, Noslin, Nelom, Rey eg, Mehciz, Etnel, Rete ig, Letnom, Netteb, Saam, Grebnijw, Remak, Nosmas, Rev alk, Onitoc, Netto, Letnam, Semil,
Obol, Neral, Raan en de verbastering Negrep.) (In de al eerder genoemde
Almanak van 1839 troffen we als koster van de Rooms-Katholieke Gemeente
in Paramaribo aan een zeke re A. Raahcspink. In Bo sse r s' Beknopte Geschiedeni s der Katholieke Missie in Suriname (Gulpen, 1884) heet dezelfde persoon
Änthony Ra spin (Dieri ek , 1982).
2. Letteromzettingen: Buillab-Ballub, De Vries-Served, Einaar-Raanei, Akkerman-Nam rekken, Lim es- liems, Leur s-Sleur (O'Niel-Nielo, Clemen-Clenem,
Salmijn-Mijnals? Nicho l-lokhin ? De Vries of De Fries-Fedries, Ringtren sSnertring? Leys-Seyl, Schot- Toseh, Loth- ThoJ.) (Naast hun officiële naam
hadden veel plantages dikwijls ook nog een inofficiël e, maar hardnekkige,
' negernaam' die door de slaven werd gebruikt en die ons vaak iets vertelt
over de identiteit van een vroegere eigenaar. Hierboven zagen we de com binatie ' Akke rman - N am rekken'. Nu staat er in die Almanak van 1839 achter
de
merkwaardige doch officiële plantagenaam 'Nam rek' als ' negernaam' vermeld:
'Kerman'. In het Engels bestaat er een woord 'decoy', dat is afgeleid van het
Nerlerlandse leendekooi'. De Engelsen hebben waarschijnlijk de eerste lettergreep aangezien of aangehoord als een onbepaald lidwoord.
Zo moet het, lijkt ons, ook mogelijk zijn dat een vroegere eigenaar van de
plantage Namrek een zekere Akkerman is geweest. Wanneer men bedenkt dat
in het Sranan-tongo a het bepalend lidwoord is, is het denkbaar dat deze man
voor zijn slaven ' Kerman' heette. Het blijft intussen nog wel de vraag hoe de
plantage aan haar officiële naam Namrek - thuisbehorend in onze eerste categorie - is gekomen .)
3. Lettergreepverwisselingen: Coerland-l andkoer, Fortuin- Tuinfort, Ku stnerNerkust, Da Silva-Vasilda, Slengarde-Gardeslen, D e Vrie s-Vriesde, De VeerVeerde, Wilkens-Kenswil en Ken smil , Treurniet -Nietreuren . (Keizer-Serkei,
R ietdak-Dakr i et?,
Meerten-Reemnet,
Kustner-Nerkust,
Gordon-Dongor,

88

Kruyne-Nckrui, Steenbok-Bok steen , Sieger -Ge r sie? , Elmont-Montel, TraliesLif'stra, M iranda- Ran dami ?, Won der-Derwon en, misschien een combinatie
van I . en 3: Rin gt ren s-Snertring .)

4. Afkapping van namen: Dragten-Dr a gt ,
La badie- L aba d,
F er nande s- Fernan,
Li ona ron s- Li onaa r , Sevenoak s- Venoaks, Ar r ias- R ias, West falen - We st fa . (Van
der Veld-Der veld? , p lantagenaam Rose Valey-Roseva l , H outsnijder- Houtsnij;
Vonséca- Von sé, la Parr a - L apar.)
5. Namen met toegevoegde leLLers: Einaar - Beinaar
(T yn daU - Tinda lli,
K elei? , Vrede- Vreden, Steward-Stjeward, York- Yorks.)

Klei -

6. Namen me t weggela ten letters: Coutinho- Co tino, F onseca- Von ska, Monsanto-Osanto, N ahar-Naa r, Polak-Plak, Samuels-Anuels. (Dri e l ingen - Dielingen,
Ri etve ld - Ritf e ld. De mogelijkhed en H oreb-Horb en Hcnar -E inaar, waarbij we
moeten bedenken dat Horeb en H enar pJantagenamen waren, hebben w e
a l ee rd er naar voren gehaa ld.)

7. VeT'wi sse ling van R- L en G-K:(t ypisc h voor het Sran an :): Guic herit-Ki eserit
en Keisri, Rob/es-Lobles, L elyveld-Rel yveld . (R od r igues- L odri gues. Verder willen we hier dan ook maar noemen : Godfried-Codfried en Balfour-Dalfour.)
H et zal duidelijk z i jn dat de laa t ste vie r categori eën, in t egens t el l ing tot de
ee r ste dr ie , voor het ove r gro t e deel ve rbas t er in gen z i jn . Zo is trouwen s
Pinas naar a lle waa r schijnl ijkh e id afkomstig van de Jood se naam Espinache,
a lhoewe l - vo lgens Koenen - een 'pina s' ook een gr ote roeiboot is. Du idelij ke
ve rbas t eringen uit het Engels zjjn : Haafwee (foneti sc h) en Ha l fhuid (een ve r Nederl andsing van Ha lfhi de). Sporkslede l ijkt op het eerste ge z ich t het
omgekeerde van 'edel korps' . Iv'aar nee: de ze naam za l eerder iets te maken
kunnen hebben met Generaal-Majoor H .E. Baron van Spörcke , eens een Gouverneur -ad interim . Er w ar en twee plantages die respectievelijk 'Spork sgif t'
en 'L and van Sporksg ift' heetten . (V g !. de plantagenaam: 'Frideri c i' s Gift ' en
' Cromme Jin ' s Gift' .)
Een aanta l slaven behield bij de vrijlating, op eigen verzoek of bij gebrek
aan fantasie , de naam die ze waarschijnlijk r eeds als slaaf droegen . Voor zo ver
onze verzame l ing reikt geven ze alle, op één uitzondering na, fraaie slaven deugden weer : Vr eedzaam . Goede, Grootfaam, Geluk, Goedhoop, Pr acht , Glan s.
Blijheid , Vertrouwd, Get r ouw, De Getrouwe, Omzigtig, Braaf, Braafheid, I Jveraa r (de naam van een Her nhutter -katechisd , Zo r gvol , Vreugd, Gallant,
Tevreden. Vl ijtig. Groei zaam, Profijt, Zorg, Bedacht , Amiabel en - helaas Somber.
A r t ike l 22 van het Gouvern em entsblad 1832, no 2 sc h reef voor da t aan een
vr ijgelaten o f vrijgekoch t e slaaf "geen familienaam va n een ig in de respec t ive
K o lon iën woonach t ig geslacht of indi v idu ook niet de fami l ienaam va n den vorigen ,Meester ( mocht ) wo rden gegeven" (uudschans- Dentz, 194 t) . In Nederland
heten mensen Naaktgeboren, Dekwaadsteniet , Poepjes en Sc hoonhei j t en
volgens Kees Fens laat de Nederlandse geest zich voor negentig procent weergeven in c ijfers; "de rest zit in de poëzie en de polders" (Volkskrant. 15-1-'79).
Waa r die aan leg toe kan leiden bl ijkt uit namen die Nederlandse kolonisten
in Nederl ands- Indië soms gaven aan hun halfbloed-nakomelingen: Bokkek eute l,
Duy tendief , Rottekies, Stinkert, Uye w ind en Viezerik (Vi sk er, 1983). In Su r iname is het zo ver noo it gekomen. Wel ontmoeten w e daar: Graanoogst, D ruiverHak, BJ.kboord, Nooitmeer, Banket, Poeder, C r edit , Mozarl, Koningsbloem,
Inkt. Anijs , K atoen , K oge ldans, Seinpaal . K orenveld . Potmis, Z w eeb, Gouver nante . C hoco Jaad, Potaarde, L epelblad , Hui sraad, Hongerbron , Slag vee r , Tijdmeter, Sandaal, Rentenier, Zoutpan, Vlieggans, Zuiver loon , Str oomna t, K oningferander , K oningve r draag, Slagtand en Bluf pand . - 'Blufpand' ? - De Surinaom-
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sche Almanak voor het Schrikkeljaar 1892 vermeldt onder Zeilaanwijzing en
Betonning van het Gat der Nickerie-Rivier: "De uiterton ligt in het m!'=rk: 'Pa_
pagaaieiland één scheepslengte uit Bluffpoint i l i •
Engelse of Schotse namen worden in Suriname voor een deel in het Engels
uitgesproken - Campbell, Cambridge, Sweet, Coleridge, Bean, Hewitt, Wooding
- en voor een deel in het Nederlands - Acton, Salesman, Cameron, Mack
Nack en C handl er . De naam Ferrier echter kreeg, merkwaardig genoeg, een
Franse uitspraak. 'Jackson' is, vo lgens Surinaamse dragers van die naam, een
Engelse verbastering van 'Djankuso '. Een grootopperhoofd van de Saramacaners heeft deze, oorspronkelijk Afrikaanse, naam nog gedragen. H et omgekeerde geschiedde met het Engelse ' Miss Jane'. Vroegere slaven van deze
dame ver-Afrikaansten, in elk geval verbaste rd en, hun naam tot Misdjan .
Surinaams-talige familienamen bestaan (nog) niet, doch dat het Sranan welluidend genoeg is om fraaie namen op te leveren bewijzen wel die van het
grootopperhoofd Aboikoni en van de Marron Minosabi (Hoogbergen, 1978).
Zelf hebben wij een jaar of tien geleden nog een Nederlandse geestelijke in
Suriname gekend, een lange bonestaak van een man in zijn witte toog, die
door de vo lksmond was gesierd met het mooie en rake Gadowakatiki.
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ENKELE CHRONOGRAMMEN
UIT SURINAME
WILFRIED DIERI CK

Nadat op 21 januari 18 2 1 de grote brand een belangrijk deel van Paramaribo
in de as gel egd had, waarbij ook de 'R oomsc he Kerk', een gewoon hui s
aan de Wagewegstraat, verlo r en wa s gegaan, schreef de toe nmal ige Pastoor
Wennekers aan zijn vr iend L e Sage ten Broek een brief.
"N adat

ik

C•. )

ons plan om

eene nieuwe K erk te bouwen, door gebrek

aan genoegzame deelneming, vooreerst t enmi nst e, had opgegeven , heeft de
Godde lijke Voorz ienigheid, welligt over het gezigt van ons, seder t drie
jaren vervallend Godshuis, ve rt oornd, terwijl wij lang tusschen het r epa rer en
der oude en het bouwen ener nieuwe K erk , besluiteloos bleven, dezelve,
nevens de andere puinhoopen va n Paramaribo, ter neder geworpen; ons, a ls
het ware, verp li gtende , Hem eene waardige woning op te rigt en". (De godsdi enstvri end. Vle deel, 18 2 1).
Aanvankelijk besloot men toen het huis van een weldoenster, de ex-slavin
Anna Martina van Schelkes (genoemd naa r haar vroegere eigenaa r en erflater
Sche lkes), waar men noodkerk hield, tot een nieuwe kerk om te bouwen.
"Doch Wenneke r s wilde meer: een steen en kerk en 'n mooi plein al s een r eclame voor de Missie." (Abben hui s, 19 83:220 ).
Helaas heeft Wennekers
1823; maar in 1824 kon
'De Verrezene Pho eni x ' tegenwoordige kathedraa l

dit zelf nÎet meer mogen meemaken. Hi j stierf in
zijn col lega Van der Hor st een Joodse schouwburg
gel egen aan de Gravenstraat op de plaat s waar de
staat - aankopen .

"D it gebouw was weleer het eigendom van een voornaam Portugeesch
Joods H eer L a Parr a gewees t. Het verdient opmerk ing, dat een Jood, wiens
familie weleer door ve rvolgi ng in Spanje , dat land heeft moeten verlaten,
en zich in de Colonie gevestigd heeft ( ... ) een hem toekomend gebouw , dat
voor een co medie had gedien t, ve rk oopt om gebruikt t e word en en te
dienen (w ant hij wist het vooraf) voor een godsd ien st , welke zijne familie
weleer zo sterk ve r volgd heeft" (La mmens, z.j . : 16 5).
Op dit gebouw werd een torentje met een kruis gep laa t st en de en ige verdere
wij z iging in het uiterlijke van de vroegere schouwbur g was een zoge naamd
'c hronogram' op de voorgevel. Een chronogram of 'jaa r schri ft' i s een tekst
waa rin letters die tevens Romeinse cijfers z ijn, opgete ld, het jaa rt a l vormen,·
dat door de tekst herdacht wordt: M :::: 1000 ; 0 : : 500; C :::: 100 ; L = 50 ;

U ~ V ~ 5; W ~ V + V ~ 10; IJ ~ Y ~ 2 en 1 ~ 1. De inri chting van de nieuwe
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kerk werd in het jaar 1825, kort na de dood van Van der Horst, voltooid en de
tekst van het chronogram lu idde:
" In Isto transfIgUrato LoCo offerI MUs nUnC so Li Deo Vero."
"In deze van gedaante verande r de plaats offeren wij nu de enig ware
God".
Naar aanleiding van de verkoop van de schouwburg en de tekst, waarin
geschiedschrijving en theologie zo fraai ineen vloeien, merk t Lammens nog
even fijntjes op:
" H et is zeker een bewijs van de groote verdraagzaamheid en de weinige
gevoeligheid der Joodsche natie" (Lammens, z.j.: 165).
Het chronogram is waarsc hijnlijk van Van der Horst, al noemt Bossers ook
diens opvolger Van der Weijden, die echter pas in 1826 in Suriname aankwam
en toen de kerk inwijdde, als een mogelijke auteur (Bossers, 1884: 188).
B. Grothues, die de grootste verzameling ch ronogrammen ter wereld heeft
- meer dan 15000 - (Het groot Guinness book of records) liet ons weten:
"Het is voor het eerst dat ik geconfronteerd word met een chronogram dat
eens op een kerkgebouw buiten Europa werd aangebracht. Het chronogrammeren was en is hoofdzakelijk een bezigheid van zuidelijke Nederlander s,
maar ik neem aan dat de missiepaters in Suriname het ook graag deden .!!
Inderdaad. In 1895 stichtten de Zusters van Roozendaal te Nieuw-Nickerie
hun St. Claraschool. Een pater maakte bij die gelegenheid een ch ronogram in
het Engels (Nieuw-Ni cke rie lag aan de grens met het toenmalige Brits-Guyana). Toen de school in 1945 haar 50-jarige jubileum vierde vulde Pater Van
Emstede CssR . deze tekst aan met een Nederlandse c hronogram, waardoor
op een toen uitgegeven gedachtenisprentje de volgende regel s konden worden

afgedrukt :
"MaY goD VlslblY bless YoUr VerY Char ltable Work In oUr C ltY".(1895);
" Is De Ware Wens UWer Inn Ig Dankbare LeerLIngen Van De sint CLara-

sChool". (194 5).
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MUSKIETENJACHT
EVA ESSED -FRUIN

In zijn artikel in het Jan Voorhoeve-nummer van 050 (mei 1984) 'An

early

sou ree (or English in Surinam', zet Norval Smith uiteen dat een aantal Surinaams-Nederlandse woorden niet - zoals Van Donselaar (1976) zou hebben
aangenomen - ontleend is aan het Sranan, maar in de tweede helft van de 17e
eeuw direkt aan het Engels. In de meeste gevallen is het betoog van Smith
aanvaardbaar en voor yaws en zwamp wordt dit door Van Berkel (1695), de

'early souree ', ondersteund.
Met muskiet moeten wij echter voorzichtiger zijn. Het oorspronkelijke Sp.Port. mosquito is overgenomen door de Engelsen. De eerste vermelding in de
Oxford English DicUonary dateert van 1583 . In de geciteerde tekst wordt
'm usketas' een Spaanse benaming genoemd. In alle daarop vo lgende 8 citaten
uit de 17e eeuw wordt het woord (in verschillende spe llin gen) toegelicht, of
vertaald door 'gn ats' . Kennelijk was het nog niet tot het algemeen Engels
doorgedrongen. Pas in 1702 verschijnt het zonder toelichting, maar Stedman
spreekt nog in 1796 over 'gnats or musquitoes' .
H et Woord enboek der Nederlandse Taal (WNT) is helaas minder uitvoerig.
Het oudste citaat voor muski et is echter aan dezelfde Amerikaanse Voyagien
van Van Berkel ontleend:
'Weshalven wij des nachts het bijten van de musschieten niet veel en
voelden.'

Musschieten wordt hier zonder toelichting als een normaal Nederlands woord
met een normaal Nederlands meervoud gebezigd. Dit zou er op kunnen wijzen
da t het leenwoord reeds ingeburgerd was in het Neder lands van de tweede
helft van de 17e eeuw . Kennelijk viel het Van Berkel op dat men in Suriname
het woord muskyta gebruikte . Het is echter de vraag of wij hier met een
Engels woord te maken hebben. Het Portugees mosquito kan reeds in het Pidgin van de Afrikaanse Westkust zijn opgenomen en in het Sranan a l s maki ta
z ijn behouden, van waaruit het in het Nederlands van het 17e eeuwse Suriname
terecht kan zij n gekomen . Ontlening via het Engels is echter eveneens mogelijk, maar ook dan weten we nog niet zeker of muskyta direkt of via het Sranan aan het Engels is ontleend. Later moet muskyta in het Surinaams-Nederlands vervangen zijn door het reeds bestaande en vernederlandste woord muskiet
H et is jammer dat het WNT geen vindplaatsen geeft voor muskiet vóór 169 5,
maar misschien dat niet geëxcerpeerde scheepsjourna len of andere bronnen
uit de 17e eeuw nog muskieten vermelden .
In een door Denen vertaald Evangelie van Mattheus in het zogenaamde Negerhollands van de toen Deense Antillen uit 1781, komt muskit voor
(Hesseling, 1905). Als wij met Hesseling aannemen dat dit Negerhollands in de 17e
eeuw is ontstaan, zo u dit ook een aanwijzing kunnen zijn voor de aanwezig-
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heid van het woord muskiet in het 17e eeuws Nederlands. Ook het algemeen
gebruik van dit woord in het Nederlands van het voormalig Oost-Indië wijst
in de richting van een direkte ontlening aan het Portugees.
Het blijft moeilijk om in de Creolentalen de exac te herkomst van woorden
vast te stellen, vooral wanneer de talen die een bijdrage hebben geleverd
grote verwantschap vertonen of onderling hebben geleend. Van Donselaar
gaat dan ook niet zo ver dat hi j aangeeft dat een Surinaams-Nederlands
woord is ontleend aan een bepaalde taal. Hij beperkt zich tot het vermelden
van vergelijkbare woorden en onder etymologie staat in zijn inleiding op
pg. 24:
'In het algemeen zijn hier slechts enige gegevens opgenomen die wel l icht
bij kunnen dragen tot kennis omtrent de wijze waarop het woord in zijn
huidige vorm in het SN terecht gekomen is en/of zich daarin heeft kunnen handhaven'.
Bij alle bij Norval Smith genoemde voorbeelden worden zowel het Sranan als
het Engelse woord genoemd.
Misschien dat een vergelijkende studie van het Surinaams-Nederlands, het
Negerhollands van de destijds Deense Antillen, de resten van het Nederlands
in Berbice en Essequibo, het Zuidafrikaans, het Nederlands in het voormalig
Oost- Indië en andere resten van Nederlands ons nieuwe gegevens zou kunnen
verschaffen over het 17e eeuws Nederlands van degenen die voor kortere of
langere tijd buiten Europa gevestigd waren .
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1913 . Martinus Nijhoff-

VERSLAG AMSTERDAM CREOLE
WORKSHOP, APRIL 1985
HERMAN WEKKER

Van 10 to t en met 12 april 1985 vond in het nieuwe P. C . Hoof thuis (Letteren faculteit) van de Universiteit van Amsterdam een internationale Workshop

plaats over het thema ' Universals versus substrata in Creolc genesis' . Met finan c iële steun van de Neder landse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk
Onderzoek (ZWO) konden vlJt vooraanstaande Crcolisten uit de Verenigde
Staten wo r den uitgenodigd: Oerek Bi c kerton (Hawi1ii), lan Hancock (J\ustin,
Texas), John Halm (Ncw Vork ), Salikoko Mufwene (Athens, Gcorgia) en

Gilli an Sankoff (Philadelphial .
H et organiserende co mité bestond uit : I'vlervyn AIJeyne (Jamaica/ZWO, Amst erdam) , Jacques Arends (ZWO, Nijmegen) , Hans den Besten (Amsterdam),
Glenn Gilbert (Carbondale, Southern Illinois/Z WO, Nijmegen), Geert Koefoed
(U trec ht) , Pieter fv'uysken (Amsterdam), Pieter Seuren (Nijmegen) , Norval
Smith (Amste r dam) en Herman Wekker (Nijmegen; voorzitter) . Toegang t ot dC'
\\;l orkshop was helaas beperkt tot 35 personen . Dit was een voorwaarde
die door Z\\
werd gesteld aan de finan c iering van de \Vork ~hop , teneinde
het onderlinge overleg en het uitwisselen van ideeën zo optimaal mogelijk
te maken .
Het thema van de Workshop ('Universals ver sus ':>ubstrata in Creole gene~i':>')
is door het organiserend comi t é als volgt omschreven :

°

In de huidige linguistiek i~ nog a l wat discussie gaande over nlogelljke
verklaringsmodellen voor het ontstaan van Creoolse talen .
Het i s bekend dat Creoolse talen onder vaak extreme situatie.;; ont<;t.Jan
zi jn . Teven s blijken Creoolse talen - welke ook hun Europese voedstertaal
is - belangrijke linguistische overeenkorn~ten te vertonen. Vraag i') nu via
\velke process en Creoolse talen tot ontwikkeling komen en waÜ.r zij hUil
Strurtuur . hun grammatica , aan ontlenen .
Eén stroming binnen de moderne linguistiek, vertegenwoordigd In
Hi cke rtons Hoats of Language (1981), ziet dit probleem in hel li c ht van
taal-universalia . Volgen s de ze stroming hebben Creoohe talen hun oorsprong in taalconta ctsi tuaties waar commun ica tIe via be~taal1de natuur lijke talen onmogelijk is geworden . De in deze si tuaties tot ontwikkeling
komende rudimertaire contac ttalen of pidgins zullen - eenmaal ül~ rnoedertaalovergedragen op kinderen - door de nieuwe generatie tot volwaard ige (Creoo l se ) talen ontwikkeld worden op ba~i s van de ieder mens
aangeboren U niversele Grammatica . die de ~tructuur van mdivJduele
talen bepaalt. Er valt volgens deze z ien swijze te verwac-htcn dat juist
Creoolse talen ce Lniverse le Grammat ica in haar eenvoudigste. min st
gemarkeerde . vorm zullen weerspiegelen .
Een belangrijke groep Creolisten, vertegenwoordigd door o.a . Alleyne's
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ComparaU\.'e A{ro-American (1980), stelt daartegenover dat vele kenmerken van de Caribische Creoolse talen kunnen worden teruggevoerd op
structurele eigenschappen van de Westafrikaanse talen van de vroege re
slaven en van niet-standaarddialecten van de Europese voedstertalen , gesproken door de vroegere plantage-opzichters. Op deze wijze zouden veel
kenmerken van C reool se talen die de universalistische school aan de Universele Grammatica toewijst, als subst raateigenschappen kunnen worden
(weg)verk laard. Creool se talen zouden in deze visie eerder gezien
moeten worden als resultaat van lingui stische. assimilatieprocessen dan
als taalkundige creaties uit het niets.
H et doel van de Work shop was een aantal internationaal bekende Creolisten
die één van beide richtingen vertegenwoordigen, În een breder gezelschap van
in Nederland werkende Creolisten bijeen te brengen en de tot nu toe aanwezige evidentie en mogelijke nieuwe evidentie te evalueren .
Tijdens de drie dagen durende Workshop werden de volgende 18 lezingen gehouden:

Dé jà vu, or where have I seen tha t before?

Glenn Gilbert
J01111

Substrate diffusion

Ho lm

Mervyn AJleyne

Substratum influences - guilty until proven innocent

Jacques Arends

Genesis and development of the Sranan copula

Peter Mühlhäusler

The development
Pisin

Marta Dijkhoff

The past participle
observations

Gil/ian Sankoff

The New Guinea in Tok Pisin

Claire L efebvre

Relexificatian in Creole genesis revisited: the case
of Ha jtian Creale

Hans den Besten

On the genesis of negative doubling in Afrikaans

H ein Eersel

Aspects of the universals versus substrata controversy

Derek Bickerton

Creoles and West
mistaken identity

NorvaJ Smith

Function words and the substrate

Pieter Mu ysken

The syntax
languages

Salikoko Mufwene

Universalist and substrate theories complement one
another

Philip Baker
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&:

and

of

adjective-noun

in

order in

Papiamentu :

African

Languages:

morphology of

P

in

Tok

introductory

a case of

the

Creole

Chris Corne UniversaJs, substrata and the Indian Ocean
Creoles: a plea tor a non-confrontationaJ approach

Pieter Seuren & Herman Wekker Semantic transpa r ency as a factor in Creole
genesis
Hilda Koopman

We st African and Haitian syntax

Jan H ancock

A componential approach to Creole genesis

Alle aanwezigen vonden de Workshop een groot succes. H ier volgt het verslag
dat het organiserend comité inmiddels aan ZWO heeft gestuurd (m et dank aan
Hans den Besten, die de eerste versie ervan heeft verzorgd):
De Work shop ' Universals vs. Substrata in Creole Genesis' heeft na een
kennismakingsuurtje plus openingstoespraak op woensdag 10 april bijna
drie volle dagen besteed aan lezingen en discussies, nog afgezien van de
vele discussies in kleine kring bij borrel , lunch of avondmaaltijd . H ierbij
mag niet onvermeld blijven het Surinaams eet- (en dans-Hestijn op de
avond van de tweede dag, dat zeker tot de socia le cohesie heeft bijgedragen .
Als eerste indruk van deze Work shop zou gegeven kunnen worden, dat
het gekozen onderwerp de meeste sprekers, waaronder Derek Bi ckerton,
de verdediger van het ulliversalistische standpunt bij uitstek, ertoe gebracht heeft, lezingen te houden over eventuele substraatinvloedcn
(en in één geval: adstraat- en superstraa t invloeden) in de syntaxis en
morfologie van Creoolse talen . De ze eerste indruk is overigens te
grofmazig om recht te doen aan het complexe geheel van onderwerpen
en opvattingen dat gedurende deze drie dagen aan de orde is gekomen .
Vandaar onderstaand een poging tot c lassificatie.
Als eerste groep valt er een vijftal lezingen met een aanhangsel van
nog twee andere lezingen te onder scheiden die rechtstreek s de tegenstclling universalia tegenover substraten aan de orde stelden . De openingslezing van 'ZWO visiting professor' Glenn Gilbert trachtte te komen tot
een geesteshistorische plaatsing en evaluatie van de ' Bioprogram' - hypothese van Bickerton. Op dezelfde ochtend verdedigde collega-'visitor '
1\t1ervyn Alleyne, daarin later bijgestaan door de lezing van He in Eerscl,
het bestaan van Afrikaanse culturele en linguistische con tinuïteitcn als
belangrijke factoren bij het ontstaan van de Caribische Creoolse talcn.
Zowel bij Alleyne als bij John Holm (key speaker), die ovcreenkomsten
tussen het Hawaiiaanse Creools en de Caribische Creoolta len poogde te
verklaren als het gevolg van het overplanten van Caribisch-Creoolse
taalelementen naar Hawaii , viel een zeker dédain tegenover universa li stische theorieën niet te ontkennen . Geheel hieraan tegengesteld wa !:l de
lezing van Oerek Bickerton (key speaker), die op grond van ver sch illen
in bindingseigenschappen tussen enige Westafrikaanse talen enerzijds en
het Saramakkaans en Haitiaans anderzijds substraattheorieën met beslistheid van de hand wees. neze in een modern generativistisch jasje ges t oken lezing vermocht overigens ook Bickertons mede-genera ti visten in de
\\'orkshop nauwelijks te overtuigen . Wel kreeg Gickerton l ichte steun in
de lezing van Jan Hancock (key speakerl, die zich bezighield met het ontstaan van het K:io alsmede met de differentiatie tussen de vcrschiliende
Engelse Creoo ltal en . Zowel in oppositie met de opvatting van Bi cke rton
als met die van Al leyne was de le zi ng van Pieter Seuren en Herman
\\'ekker, die het belang van het Semantisch Transparantieprin cipe verdedigden voor het ontstaan van Creoolse talen. Zij poogden een werkbaar
transparantiec riterium te ontwerpen, en aldus een IIltegratl e van universele en substraat invloeden tot stand t e brengen .
De reeds lange tijd door Hickerton verdedigde opvatting als zouden

99

taalkundige regels en structuren, anders dan individuele woorden, niet
ontleend kunnen worden, vond haar weerslag in een groot aantal lezingen
die zich bezighielden met de linguistische analyse van verschijnselen in
(Semi-)Creoolse talen en hun eventuele substraatachtergronden. Slechts
de lezing van Pieter Muysken, en voor een deel die van Norval Smith,
deed een aanval op sommige claims van Bickértons Bioprogram als zodanig.
De groep der 'substraatlezingen' valt overigens weer in tweeën uiteen.
De grootste subgroep omvat lezingen die zich richtten op analyses van
taalkundige verschijnselen in Creoolse talen en substraattalen zonder een
expliciete nadere standpuntbepaling over universalia. Dit betreft de lezingen van Arends, Mühlhäusler, Dijkhoff, Sankoff (key speaker), Lefebvre, Den Besten, Smith en Koopman. Met uitzondering van de wat
twijfelende conclusies van Mühlhäusler concludeerden al deze lezingen,
dat substraat- (en/of adstraat-/superstraat-)invloeden verdedigbaar waren.
De andere subgroep omvat de lezingen van Mufwene (key speaker) en
Baker en Corne, die ieder op hun eigen wijze en op grond van concreet
linguistisch materiaal pleitten voor een geïntegreerde visie die ruimte
laat voor universalia èn substraatinvloeden.
De Workshop werd afgesloten met een 'rondetafeldiscussie' ingeleid
door Salikoko Mufwene, waarin een poging tot verzoening der standpunten werd gedaan. Het opvallendst hierbij was Bickertons concessie dat
zijn Bioprogram misschien toch rekening had te houden met substraatinvloeden, zij het slechts vóór en ná de eigenlijke genese van een Creooltaal (in één generatie), maar nog steeds niet tijdens dat geneseproces.

Enkele deelnemers aan de ZWO-Workshop, staande van links naar rechts:
Marta Dijkho((, Herman Wekker, Guy Hazaël-Massieux. Dennis Makhudu,
Jorge Labadie Solano, Salikoko Mufwene, Pieter Seuren. Voorste rij van links
naar rechts: John Holm, lan Hancock, Peter Mühlhëiusler.
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Een verder belangrijk element in deze discussie was het feit dat iedereen
het eens was over de methodologische gebreken die aan subst raattheorieen kleven. M en gaf Bickerton toe dat substraat inv loede n inderdaad
vaak op te losse gr onden worden aangenomen . Anderzijds va l t niet aan de
indruk te ontkomen dat er zulke invloeden zijn . Men was unaniem van
mening dat de methodol ogische aspekten van dit onderzoek verder uitgediept dienen te worden.
Positief was het door de buitenlandse gasten uitgesproken gevoelen,
dat dit de eerst e conferentie over Creoolse talen was geweest waar met
werkelijke diepgang en ger icht h e id over het onderhavige probleem (unive r salia vs. substraatinvloeden) was gesproken . Voor de Nederlandse
Creolisten was de Work shop buitengewoon nuttig en stimuler end .
De Workshop zal re su lteren in een boek onder redactie van Pieter Muysken
en Norval Smith (waarvoor reeds enkele aanbiedingen van uitgevers binnen
zijn) met (een se lectie van) de papers van deze driedaagse bijeenkomst. Verwachte publikatiedatum : eind 1985/begin 1986.

10 1
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REACTIES EN BERICHTEN
VAN LEZERS

Naar aanleiding van de recensie van Opo Sten/Gelu iden door Rabin Gangadin
in OSO 3/2 (december 1984) ontvingen wij het volgende ingezonden stuk van
te
de Stichting Landelijke Federatie van Welz ijnsorgani sties voor Surinam ers

Utrecht (brief d.d. 27 maart 1985):
Geachte redaktie,

In de laatste OSO heeft u een recensie geplaatst van Opo Sten/ Geluiden.
bloemlezing van Surinaamse proza en poëzie.

een

In deze recensie wor den zowel de gehele bundel als het werk van een aantal
met name genoemde auteurs op ongenuanceerde en

grove

wijze afgekamd .

Ik denk dat zowel auteurs als redaktie van deze bloemlezing een zorgvuldiger
behandeling verdienen .
Ik wil niet inhoudelijk op de geplaatste rec ensie ingaan . Maar ik wil wel, als
redaktielid namens de uitgever, de opzet en de intenties van de redaktie
weergeven . Ik hoop hiermee de belangstelling van lezers te wekken, die hun
eigen oordeel willen vormen over de literaire kwaliteiten van de Surina.:trn c;e
auteurs.
Het initiatief tot Opo Sten is geboren uit belang stelling voor wat Surinamer::,
op literair gebied produc eren in Nederland. Reguliere uitgeverijen doen be trekkelijk weinig op dit gebied . Het gaat dus om literaire produkten. De re daktie. deskundig op taalkundig en literair gebied , is uiterst c onsc ientieus
te werk gegaan bij de selektie van het ingezonden werk . Zo is een bloemlezing
ontstaan van prozawerk en poëzie, van bekende en nieuwe talenten, in versc hillende Surinaamse talen (met Nederland se vertaling) en in het Nederlands.
Daarbij heeft de idee meegespeeld dat de bekende namen de debutanten in het
vizier van de lezer zouden brengen .
Een belangrijk oogmerk bij de samen stelling is tenslotte gewee st het litera tuuronderwijs dat Surinaamse kinderen op school krijgen. Door he t N .B. L. C. is
het zeer positief beoordeeld (z ie bijlage) en het zal du s in vele bibliotheken
verkrijgbaar zijn .
Hoogac htend.
w .g.

!'vlarianne Groen
(voorli chting)

103

Bijlage bij brief M. Groen
Geluiden/Opo Sten
onder redaktie van G. Ashru{, J. Baldewsingh, M. Groen en anderen.
Een uitgebreide bloemlezing proza en poëzie van SurÎnaamse auteurs in Nederland, uitgebracht door de Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers in Nederland, en de Stichting Basispers
Nieuwegein.

Deze 158 pagina's tellende bundel bevat een selekt'ie uit het werk van 29
meest bekende - maar ook debuterende dic hters en schrijvers, die in Nederland
wonen. Zo werd werk opgenomen van auteurs als Paul Middellijn, JU Narain,
Astrid H. Roemer, Judith de Kom, Chitra Gajadin, Blaw Kepanki, Charietje
Choenni, Julian With, SylvÎa Singh en vele anderen. Het voorwoord werd ge-

schreven door Benny Ooft.
Voorzover ni et direkt in het Nederl ands geschreven, zijn de opgenomen bijdragen (jn het Sarnami, Sranan Tonga en Indiaans) voorzien van een Nederlandse
vertaling. De uitgevers tonen met deze bloemlezing aan, dat de Surinaamse
gemeenschap in Nederland in staat is kwalitatief hoogwaardige literatuur te
produceren. Dit fraai uitgevoerde boek is door de ruime en gevarieerde opgenomen se lektie uitstekend geschikt voor gebruik in het onderwijs. Ten behoeve
van de wat dieper gaande studie is achterin deze uitgave een bibliografie en
een aantal biografieën van auteurs opgenomen.
Een aanrader; voor bibliotheken met weinig of geen Surinaamse literatuur eigenlijk een 'mus1'.

Geluiden/O pa Sten is verkrijgbaar bij de boekhandel of de uitgever.
Prij s f. 21,80 (ink!. verzendkosten).
H et boek kan besteld worden door bovenvermeld bedrag over te maken op
girorek. nr. 3055783 t.n.v. Stichting landelijke Federatie van Welzijnsorganisat ies voor Surinamers te Utrecht, o.v.v. het gewenste.
ISBN 90 70507 06 4

Uit: Infobijlage Immigranten 3 bij Infobulletin 51 N.B.L.C. (18 december 1984)
pp. 21-22.
Een nieuwe studie over P.F. Roos
Aan het In sti tuut voor Neerlandistiek (Univer siteit van Amsterdam) is Paul
Hollanders afgestudeerd op een docto raa l-sc riptie over leven en werken van
de 18e-eeuwse, in Suriname woonachtige planter-di chte r Paul François Roo s
(vooral bekend van z ijn Schets van het plantoodje leven en Myn negerjongen,
Cicero). Op grond van systematisch bibliotheek- en archiefonderzoek heeft
hij het vroegere onderzoek van proL dr. Jan Voorhoeve aanzienlijk kunnen
completeren. Vooral over het cultu rele leven in de kolonie Suriname en de
plaats die Roos daarin bekleed heeft, is veel nieuw en interessant materiaal
aan het Jicht gekomen. Hollanders stelt zich voor het onderzoek voort
te zetten en een publikatie over deze boeiende figuur voor te bereiden. Zijn
scriptie is, met inachtneming van het auteursrecht, te raadplegen op de a fd .
Documentatie Nederlandse letterkunde van het Instituut (Spuistraat 134 te
Amsterdam). Het adres van drs. Hollanders luidt: Cannenburchstraa1 70 te
Rotterdam.
Bert Paasman
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Nog een

Aphra~Behnprobleempje

D e naam Oroonoko is welli c ht een fantasieproduct van de schrijfste r. Toch
is het merkwaardig, dat de riviernaam Orinoco in 18e-eeuwse publicaties
prec ies zo gespeld wordt (nog in de Engelse vertaling van Alexander Von
Humboldt's reisverslag: Personal Narrative [. . .]. London 182 1).
Als deze letterlijke overeenkomst geen toeval is, hebben we een nieuw
pr obleem : waa rom noemde Aphra haar hoofdpersoon naar de ze rivie r ?

Dr. C.N. Du be laar
Sterremuur 47

9753 AT Haren
CW'sussen Sa rnam i en Sranan

1. Evenal s dit jaar zullen vanaf september 1985 twee cu rsu ssen Sarnami verzo rgd worden door de Stichting Sarnami Nederland (Regentesselaan 11 4,
2562 EE Den Haag), namelijk voor Sarnami-sprekers (behandeling van de
grammatica , I uur per week), en voor hen die nog geen kennis van het
Sarnami be zitten (grammati ca, elementaire conversatie, 2 uur per week).
Docenten: Jit Narain en Rabi n 5. Ba ldewsi ngh. De cursussen worden in de
avonduren gegeven ; behalve materiaalkosten is geen c ur susgeld verschuldigd .

Inlichten en opgave : tel. 070 - 458305 .
2. In het cursusjaa r 1984/85 is aan het Instituut voo r Oosterse Talen van de
Rijksuniversiteit te Utrecht (Lucas Bolwerk 5, 3512 EG Utrecht) een cursus
Sarnami voor beginners georganiseerd . Bij voldoende deelname zul len vanaf
september 1985 overdag de volgende cu rsussen worden gegeven, die voor
studenten (behoudens toestemming van de hoofdvakrichting) als bijvak of
keuze-onderdeel kunnen ge lden:
a) een cu rsu s voor gevorderden (tek stlezen en conve rsatie), I of 2 uur per
week;
b) een beginnerscursus (grammatica , conversat ie op elementair niveau),
2 uur per week - voor deze cursus is enige kenni s van het Sarnami geen
vereiste .
De cursussen zijn ook toegankelijk voor niet-studenten, die z ic h daartoe
kunnen laten insch rijven bij de universiteit als 'toehoorder' (inli c htingen

hierover: tel. 030 - 531623, 53 1629, 531642).
Begin september wordt een voorbespreking gehouden, waarop o.a . de uren
worden afgesproken .
Inli chtingen en aanmelding (zo mogel i jk voor augustus) bij de docent (dr.

Th. Darn steegt ), tel . 030 - 392136 (b.g. g. 392126).
De St ichting voor Welzijnsbehartiging van Surinamers in de prov inc ie Utrecht
(5. W.S. U. ) organiseert jaarlijks avondcursussen Sranan voor beginners en gevorderden. Nieuwe cu rsus sen beginnen in september; tijdige opgave is gewenst. Voor opgave en inlic htingen over plaats, tijd, cursusge ld ete. : S. W.S. U. ,

Catha rijne steeg 6, 35 12 NZ Utrecht, te l. 030 - 334323 .
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"Urna Makandra"
Bij Surinaamse vrouwen bestaat van oudsher grote belangstelling voor deelname aan akt i viteiten binnen de eigen gemeenschap.
Ook in Nederland is de behoefte aan aktiviteiten samen met en georganiseerd
door Surinaamse vrouwen groot .
Met dat doel sl uiten vee l Surinaamse vrouwen zic h aan bij bestaande Surinaamse vrouwengroepen of nemen zelf het init iatief om te komen tot groepsvorming.
De laatste jaren is er een ontwikkeling te konstateren in de Surinaamse vrouwenbeweging in Nederland. Ze manifesteert zich nadrukkelijk op verschillende
ter reinen zoa l s rac ismebestrijding, zwart e vrouwenstrijd, werkgelegenheid,
abortus-st ri jd, lesbische zwarte vrouwenst rijd. In formatie over hoe gedifferentieerd de Surinaamse vrouwenbeweging is, welke haar ideeën en strijdpunten
zi jn, is waardevol voor de Sur inaamse vrouwen zelf en voor hen die een daadwerkelijke bijdrage wi ll en leveren aan dit emancipatiestreven .
Om deze redenen is op initi atief van het L andelijk Overleg van Surinaamse
Vr ouwen een inventariserend onderzoek verricht naar het funktioneren van
Surinaamse vrouwengroepen .
Het resultaa t is neergelegd in de brochure:
Urna Makandra, Verslag van een onderzoek naar de be t eken is van een Suri naamse vrouwengroep Voor Surinaam se vrouwen.
43 Surinaamse vrouwengroepen in Neder land wa r en betrokken bij dit onderzoek. Vrouwen ve rtellen over hun ervaringen met het opzetten en begeleiden
van een groep, of over hun funktioneren binnen een groep. Deelname aan een
Surinaamse vrouwengroep heeft een belangr ijke invloed op haar bewustwording als Surinaamse vrouw in de Nederlandse samen leving.
De brochure is aan te bevelen als ondersteunend materiaal bij het Surinaamse
vrouwengroepswerk.
De brochure bevat een lijst van Su r inaamse vrouwengroepen in Nederland .
Het i s een uitgave van de Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers en is tot stand gekomen in samenwerking met het
Landelijk Overleg van Surinaamse Vrouwen en de Solidariteit sbeweging Suriname.
Pri js f 7,50 exclus ief, f 9 , 10 inclusief portokosten te bestellen bij :
- De Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Sur ina mer s, Oudegracht 3 12, 35 11 PK Ut recht. Gironummer 38 11 800 o. v.v. "Uma Makandra".
Solidariteitsbeweging Suriname, Oudegracht 237, 3511 NK Utrecht. Gironummer 3371328, o.v. v. " U ma fv\akandra" .
Voor nadere informatie over dit boekje kunt U zich wenden tot het basisteam
Vrouwenwerk van de Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor
Surinamers.

Tijdschrift Bhasa
Sinds december 1983 brengt de "Kulturele Werk groep Bhásá" te Paramaribo
vier keer per jaar een tijdschrift genaamd Bhásá uit, met artikelen, verhalen
en gedichten in het Nederlands en Sarnami. Losse nummers van dit tijdschrift
zijn in Nederland te bestellen door overmaking van f 6,50 per nummer (jncl.
verzendkosten) op girorekening 3884158 t.n. v. H. Vruggink te Leiden, onder
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vermelding van het gewenste nummer en aanta l. Verkrijgbaar zij n op dit moment de nummers 1/4 (augustus 1984), 2/1 (december 1984 ) en 2/2 (m aa rt
1985). T egen contante betaling zijn losse nummers ook verkrijgbaar via
D. Baldewsing, Regentesselaan 114, Den Haag en Th . Damsteegt, Lu cas Bolwerk 5, Utrecht .
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RECENSIES

C hitra Ga jadin,
1984

Kab ke )"Iad/I Van wanneer een herinnering. Den Haag: NBLC

J it Na ra in, Mange goot pe jiwan jhele//Wi e wil wonen op d e oever
Kahen naw samWldar khewe//Waarom koer st hij naar de zee.
D en H aag: e igen beheer 1984.

In de laatste dichtbundel van Chitra Ga jadin zowel als in die van Jit Narain
treffen we van aJle gedichten twee versies aan, een in het Sarnami en een in
het Nederlands. In beide bundels wordt de persoonlijke situatie van het

lyrisch su bject (de persoon die in een gedi c ht wordt voorgesteld als degene
die beleeft, of heeft beleefd wat er wordt beschreven: doorgaans de Ilik_fi_
guur") gekoppeld aan een co llectieve geschiedenis, die van de H indostaan se mi-

granten.
Heel duidelijk gebeurt dit bijvoorbeeld in het eerste gedicht uit de bundel
van Jit Narain, waar we de versregels aantreffen :
ham atkal holland men jiw/ /als een stok in de boom gegooid blijf ik in holbhatke
land hangen , mijn zie l doolt
kä sikhlî tose itihäs re
/ / wat heb ik van uw geschiedenis geleerd
Opvallend is, dat de Nederlandse vertaling van de laatste van deze twee
versregels af wijkt van wat er feitelijk in het Sarnami staat : wa t heb ik
geleerd van u, (0) geschiedenis. Overigens blijkt uit het gedicht duidelijk om
wiens geschiedenis het gaat (en dat niet een abstracte hi storische notie is be doeld), daar doet d~ afwi jkende Nederlandse vertaling niets aan toe of af.
In de gedichten van Chitra Gajadin, samengebracht onder de titel "kab ke
yaad" / /"van wanneer een herinnering!!, is de koppeling tussen het individuele
en het collectieve in het lot van de migrant{en) niet een zo evidente identific atie. De identificatie wordt hier nadrukkelijk als probléem gesteld, de vraag
naar de mogelijkheid (of onmogelijkheid) van het z ic h identifice ren loopt
a ls een rode draad door haar gedichtenbundel. Een open vraag als kernthema
dus.
Ook de titel van deze bundel heeft de vorm van een open vraag: "kab
ke yaad"//"van wanneer een herinnering". Het vermoeden dat dit niet op toeval berust blijkt gegrond, er blijkt sprake te zijn van een z involle samenhang.
De vraag "ka b ke yaad" i s in feite namelijk ambigu, letterlijk dubbel zinn ig:
men kan haar (door de verschillende grammaticale fun cties van het woordje
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"ke") opvatten als "een herinnering aan wanneer?" of "een herinnering van
wanneer?t1. In het eerste geval gaat het om een herinnering aan een tijd die
onbepaald is. In het tweede geval wordt de herinnering ze lf, en daarmee ook

de mogelijkheid tot herkenning, voorgesteld als iets waar het lyrisch subject
geen mac ht meer over heeft. Ze valt als het ware onder de macht van
een andere orde, een onbestemd verleden: het "wanneer". De tijd staat
hier a ls een barrière tussen het lyrisc h subject in zijn actuele situatie en het
verleden. De overbrugging vormt een probleem daar immers de herinnering
niet vrij ter beschikking staat. En voor "over brugging" mag hier gerust "identificatie" worden gelezen: het lyrisch subjec t herkent zich niet zomaar in de
spiegel van het verleden ...
Hierboven heb ik een verschil in uitwerking van een overeenkomstig thema in
de twee bundels aangeduid. Dit verschil blijkt samen te hangen met de mate
waarin de beelden en ervaringen in de gedichten worden gesubjectiveerd.
In de bundel van C hitra Gajadin is de directe persoonlijke ervaring de maat
aller dingen ... en verhoudingen . De relatie van het l yri sch subject tot co llectieve grootheden als geschiedenis en land, krijgt gestalte in de intimiteit van de
eigen verha len over ontmoeti ng en afscheid, herkennen en vergeten.
In het gedicht dat de titel l'desh ll / / "Iand" heeft meegekregen, bijvoorbeeld,
staan de versregels:

baki jab toe bel karle

//

maar als je aan belt

ham gar sankaa kammaarie kholli//
doe ik onbevangen open
Opmerkelijk is, dat in de Sarnami-versie de ve rl eden tijd wordt gebruikt (toen
je aanbelde etc. ) en in het Nederlands de tegenwoordige tijd, maar die opmerking plaats ik hier voo rlopig nog t erzij de. Waar het nu om gaat is, dat deze
regels, door de titel die boven het gedicht staat en het ontbreken van conc ret e verwijzingen naar die titel in het gedicht zelf, zich moeilijk anders laten
lezen dan als een personificatie. De gepersonifiëerde collectieve grootheid
manifesteert zich in deze bundel telkens weer al s een (tweede) persoon, letterlijk "in de tweede persoon": jij.
De vraag van de herkenning rijst hierbij haast als vanzelf:
cehraa
//
een gezicht
ek ai naa men
//
in een spiege l
ek cehraa
//
een gezicht
na ham na toe
niet ik, niet jij
//
na toe, na ham
niet jij, niet ik
//
aaj abhi anjaan
kar lihe kabhi pahicaan

//
//

vandaag ken je het niet
maar ooit zu l je wel herkennen

In het slot (sleuteJ?)-gedicht "aapanpan ke baare men"/ / "over identiteit gesproken " wordt deze problematiek voorgesteld als een identiteitsvr aagstuk,
als een probleem met betrekk ing tot het proces van identificatie. Het niet
herkennen van het tot een !ljij" gepersonifiëerde gezicht van het collectieve
ver leden wordt gekoppeld aan het niet kennen van het eigen gezicht, dat
zonde r de ident ificatie is "al s een blad losgerukt van een boom"/ /"patta per se
nocal".
Bij dit laatste beeld is er geen sprake van subjectivering en personifiëring
(van iets collectiefs), maar van symbolisering. In de dichtbundel van Chit ra

Gajadin is dit uitzonderlijk, in die van Jit Narain is het regel. Het is dan ook
niet verwonderlijk, dat bij Chi tra Gajadin het gezicht in de sp iegel ("niet ik,
niet jij/niet jij, niet ik") dat als blad van de co ll ectieve "boom " wordt gesymboliseerd, in de volgende versregels vr ijwel onmiddellijk weer wordt gesubjectiveerd en in zekere zin gepersonifieerd : "oerila ka haan se kahaan" (:: vlieg
~ van waar waarheen?). In de Nederlandse versie staat overigens " vliegt het
(,/waar naar toe?)". Op dit soort verschillen tussen de Sarnami-tekst en
de vertaling, of liever : her-taling, wil ik verderop nog terugkomen .
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Zoals gezegd bewerkt Jit Narain de identificatie-thematiek op een andere
wijze dan Chitra Gajadin: symbolisering treedt bij hem in de plaats van
de subjectivering die bij haar zo opvallend is. Weliswaar worden zijn metaforen ook niet zelden gekenmerkt door personifiëring in de een of andere vorm,
in essentie zijn het echter haast altijd symbolen met een collectieve dimensie.
Dit geldt evenzeer voor de in metaforische zjn te interpreteren relaties die
in zijn gedichten worden beschreven, die tussen bloedverwanten bijvoorbeeld,
of tussen gelieven en ook tussen de landbouwer (of het lyrisch subject in het
algemeen) en het land of de natuur :
hier aard ik de pollen aan
hinya thalä pe matti carhäla
II
daar zal een grote kwaal de wortels
hu~wä ja..:. pe ba..:.arog barhal hOÎ I I
hebben aangetast
Of in een ander gedicht:
in de manjaboom zou ik klimmen, ik
ca..!:,.he ke am par ca..!:,.hli semar
II
tak
beklom de kankantrie
beta bhi bicharal jat ,
de zoon drijft van mij weg,
II
de dochter was al weggegaan
bej! to blgäy gail
En zo ook:
ihî bahana ankhî milale
benut de kans en
laat blikken
II
elkaar verstaan
sakhi ga..!..!.à ke cahta se
bevestig dat liefste met modder
II
uit 't veld
pakka karle
Het is voorts ook duidelijk dat wanneer Jit Narain in deze gedichten over
"nana" (grootvader van moeders kant) of "aji" (grootmoeder van vaders kant)
spreekt, deze mensen als collectief symbool optreden voor al die "nana's",
"ajj's" enz. die als contractarbeiders werden geronseld, de grootouders en
overgrootouders van een hele generatie Hindostanen. In de gedic hten legt Jit
Narain dan duidelijk een relatie tussen het lot van de nieuwe migranten (richting Holland) uit deze huidige generatie en dat van de eerste generatie migranten (richting Suriname) . Hij schetst symboliserend beelden van collectieve
aard, die daardoor een exemplarische waarde krijgen. Beelden ter identificatie. Het identificatieprobleem als zodanig wordt terwille hiervan in sterke
mate gegeneraliseerd en dus zeker niet opzettelijk verpersoonlijkt, gesubjec-

tiveerd zoals in de gedichten van Chitra Gajadin zo nadrukkelijk en doelmatig
gebeurt. Jit Narain gaat het uiteindelijk kennelijk om de vraag die reeds in
het eerste gedic ht werd opgeworpen : wat heb ik van u geleerd, geschiedenis?
Er is een (collectieve) les die moet worden geleerd; dat besef beheerst de
individuele beleving van identiteit en vervreemding.
UÎt het voorgaande mag evenwel nÎet worden gec on c ludeerd dat Jit Narain
in deze bundel "belerend" is. Evenal s Chitra Gajadin sc hetst ook hij met poëtische middelen een situatie waarin een lyrisc h subjec t waarnemer, middelpunt
en zwaartepunt is. (Zijn lyrisch subject is ec hter veeleer symbool dan persoon.)
Op het psych(olog)ische niveau van deze sc hets geeft hij de spanning weer
tussen "vergeten" en "herinneren";"herkennen" en de bemiddelende functie
van de IIgedachten" tussen deze beide polen:
"dhiyan i khoje guptî ke ant
II
gedac hten die zoeken 't eind van het
geheim".
"Zonder de gedac hten is er paniek", lezen we in het slotgedicht "een gebroken
kruik van kla chten".
Ook bij Chitra Gajadin treffen we een soort sc harnierfunc tie van de "gedachten" aan tussen dezelfde twee uitersten, de antagonisten "vergeten" en
"herinneren"/nherkennen" . Zo lezen we bijvoorbeeld in het gedicht "sau log ke
bi c men"ll"temidden van honderd mensen":
son c khaamoshi tak
II
mijn gedac hten dwing ik
III

madhim kari
kosis kari aur bhoel jaa i

//
//

te temperen
en het lukt om te vergeten

aa j t ok e dekh ke
vandaag heb ik je gezien
//
na pahicaan saka li
m aar niet herkend
D eze twee laa t st e r egel s keren aan he t slo t va n het gedicht wee r terug, wor den dan ech t er vertaal d als
ik za l je nooi t
meer her kennen
Naast a ll e r eeds genoemde overeenkomsten en ve r schi ll en tu ssen de tw ee hier
be spr oken gedichtenbundels, moet tenslott e nog op een zee r kenmerkend onderscheid worden gewezen. Dit onderscheid heeft betr ekkin g op de struct uur.
Jit N ar ai n schrijft in een zeer c ompac te stijl, onder een grote vorm dwang.
AI z ijn gedic hten uit deze bundel bestaan uit vier strofen van respect ieveli jk
2, 3, 2 en nogmaa ls 2 r egels. Tussen de eer ste en de laatste strofe i s er doorgaans sprake van een duidelijk aanwij sbare associatie, die de gedichten zowel
qua vorm al s qua inhoud krac ht en evenwicht verleent. Hoewel deze str ucturel e eenheid va n de gedichten de le ze r houvast biedt bij het du i den van
de vaak zeer c omplexe beelden die Jit Narain gebruikt , blijven ze toch dikwijl s moeilijk t e interpr eteren . Dit doet echter weinig af aan hun st erk suggest ieve werking.
Een ze lfde suggest ieve kracht is ook de gedichten van C h itr a Gajadin eigen,
z ij het dan dat die hier op een subt ielere w ij ze tot stand ko m t . In tegenste lling tot wa t we bi j Jit Nar a in met betrekking t ot de st ructu ur zagen , l i jkt bij
haar de gefixeerde vorm echter niet van elemen t ai r belang t e zi jn . Hiermee
hangt mogelijkerwijze ook het opmerkelijk losse, vr ije verband tussen de devanagarî (ItHindi schriftH-hekst, de ge tran sc ribeerde Sarnami-tekst en de Nederlandse hertaling van de gedic h ten samen.
De variante le z ingen tussen deze drie " ve r schijningsvormen " van ieder der
twaalf gedic hten zijn legio. Ik wees r eeds op het verschi l in grammaticale
tijd, dat soms wordt aangetro ffen tu ssen de Sarnami - vers ie en de Nederlandse
hertaling (" bak i jab toe bel kade", maar toen je belde, wordt in he t Nederlands her taa ld a ls: "m aa r a l s je aanbelt ll ) en ook op de versrege l s lIvliegt het,/
waar naar toe ?lt, die co rr esponderen met " oe r i laa kahaan se kahaan" (letterl i jk: v li eg ~ vanwaa r waarheen?) in de Sarnami-versie. Opvallend is, dat de
Nederlandse ve r sie , waar er sprake is van afwijkingen, in de regel onpersoonl ijker i s. en dikwïj l s in de tegenwoordige ti jd staa t terwijl in het Sarnami de
ve rl eden tijd wordt gebruikt. H et is ver leidel i jk, zij het m i sschien voorbarig ,
de sleutel voor dIt opm erkel i jke fei t te willen z ien in wat de ik-figuur zegt
over haar situatie in Nederland in de eer ste st r ofe van het titelgedi cht "van
wanneer een her inner ing lt : "zover he t oog r eik t / is mijn bestaan geordend/ er
is geen verlangen in mijn hart (/ in de over al heersende st ilte / wordt een oude
droom gewekt)".
Ou k Wdllflt;'t;'r er t:t:1l uuut: r t: (Nt:tlt:rli:!.lld::.e) ver::.it;' VUU ri ldlldt:ll is Ui l een v roe-

gere bundel van de dichteres (zoa l s bijvoorbeeld bij de gedichten "orhanie"/'
" sl uie r" en "rahmelweg" het geval is) , blijkt die doorgaans trouwens weer af
t e wijken van de versie in "kab ke yaad" .
Ik heb hier de twee dichtbundels (van Chitra Gajadin en Jit Narai n), die beide in he t afgelopen jaar zijn ve r schenen vanuit een verge li jkend perspectief
trachten te beli chten omdat dit perspec tief mij verhelde r end l eek gezien het
voo rkomen van een gemeenschappel ijke thematiek. H et spreekt echter vanzelf,
da t een dergelijke compara tieve bespreking het gevaar van eenzijdigheid in
zic h bergt. ... , zoa l s overigens ieder perspectief bepaalde elementen bespreekbaar maakt en andere juist weer nie t. Voort s lijkt het me niet wenselijk dat er
met een recen sie tlvolJedigheidslt-pretenties worden gekoesterd. Het mag wel-
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licht reeds duide l ijk zijn geworden, dat mijn oordee l over beide bunde ls heel
positief is. De respec t ieve dichters hebben clichés met betrekking tot een
toch zeer beladen thematiek weten te vermijden; hun beelden zijn verra ssend,
het le zen van hun gedich t en bli j ft boeien. Een r ecensie zou daarom zeke r nie t
plaa t svervangend moeten willen z i jn voo r het lezen van deze twee gedic ht en -

bundel s.
Tom Re llum
De aute ur
bis
, 3581 PR U trec ht), is geboren in 194 7 te Sur aTom Rellum (S choolstraat 35
baya, In donesië.
Van 1977 tot 198 1 ca ndidaatsstudie Indische en Ir aanse ta len en ku lturen te
Ut r ech t , gevolgd door de doc toraal stud ie A lgemene L i terat uurweten sc hap
(1 981- 1984 ) eveneens te Utrecht. Schrijft o.a . r ecensies over SurinaJ.mse liter a tuur voor het Nederlands Bibliotheek en L ek tuur Cent rum .

Albert He lman, I-l oofden \On de Oayapok. Roman in vijf redevoeringen, ' s - G r a ve nhage: Nijg h e n Va n Ditma r 1984,68 pag. Prijs: r. 2 1,50.
Hoof den van de Oayapuk is het ve rhaal van een ln d i aan~e jongen die door een
bl anke pri es ter naar Europa is gebracht, na enige tijd dadr te hebben ges tu deerd t er ugkeert naar z i jn stam . om daa r lOt de on t dekking t e komen da t hi j
er niet meer thu is hoort.
Onge looflijk knap om een comple t e roman in nauwe l ijk s /.e!>tJg bladZijden
te sc hrij ven . Opnieuw wordt bewezen dat de mee:,ter /.ich In de beperking
toon t. H et b onvoor stelbaa r hoe produktief Albert Helrnan (o ver de t;:whtlg
jaar) nog is. Sedert hij in 1925 debuteer de met Zuid - Zuid West. sch reef
hl)
meer dan dertig grotere werken , laatstelijk Avon tu r en aan de Wild e Ku sten De
Folt ering van EI Dorado .
Tu ssen de bedrijven door vervu lde hij de hoog st e functie ~ . LO..Jh M ini~lc r Vdn
Onderw ijs en Vojk ~gezondh ejd in Suriname, en wa:.. hij al.:., Gevolmachtigd Mi n ister verbonden aan de N ederlandse Ambassade te Washington .
Voor zijn l iterair werk ontving hij de Vijverbergprij s en voo r zijn weten schappelijke publicaties een eredocto r aat in de Taal\...,eten')ch..tppcn v.:In de l ' niver~i 
ten van Ams terd am .
t\\i Jn bewondering geldt niet bovenal de gekozen vo rm, nl . de tek<;t gegoten
m toespraken : daarvoor doet H elmans Hoofden van de Ooyapok mil
te
veel
denken aan l\l ul tatul i 1 s Hoofden \'on LelxJ k .
Ik ben meer onder de indruk va n het feit dat iemand \ûn de l('eflild en
de faam van Hel illan nog de bereidheid en het door zettmg:,\crrnogcn heelt
om naar nieuwe vo rm en te zOt'''ken .
" at de mhoud betreft is het Helrnan volledig gelukt om In eelwoudlge
spree)..,taal en ":JI1\conSt ruCTI(' de sfee r te creëren die gebrUikelijk I'" (of
moet Ik .leggen wa s',' ) in Ind iaanse kringen . De gesChet5tC' omgang...vorrnen verwekken )..,eer op keer een Aha- Erlebni s.
H et l1lee~t Indruk\\ ekkend is de meest erlijke manier wa.a r op de ... chrlJver de gcsple ten Ziel van een mig rant blootlegt. DeLe heeft geen thlli~ rneer . hier nlct,
en daar niet .
De ver le iding orll het boekje in één adem Uit t e le/.en I"> dan ook bijzonder
groot . Toc h /.ou ik de lezer willen adviseren - zoal... een goed gd~tronoolll beta am t: - tU ~"'en de verschillende hoofdstukken een pûlJ/C 111 te l..Is<;cn .
H oe \\cl ik zeer p051 tl ef ben over dit werk . kan ik niet Ilc..llaten een k r lti ...c-he
kant tekening te plaatsen .
Ik kan niet be w ijzen dat dit werk autobJOgralisc h 1"> . dw, ik ga daar niet
\an lilt. \1 adr ab ik lees hoe ongenuanceerd de hoofdfiguur . \1 •.111<;1 genaamd ,
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te keer gaat tegen de blanken, en in het bijzonder tegen de Padr es, dan
proef ik daaruit de zelfde minachting die H elman venti l eerd e in de epiloog
va n Zuid -Zuid West waarin hij ten aanz ien va n de blanken schreef : "Sind s
eeuwen zij t gij dieven. Maar weest dan ten minste l iefde vol le dieven en
geen schurken".
Er is werk e l ijk niet vee l goeds aan die bl anken . Niet aan de liefkozende
Padre die een slechte geur heeft, niet aan de rest die on vr iendel ijk, ongemanier d en leugenac htig is, om maar wat t e noemen.
Als het werk toch autobi ografisch is dan is Hel man in zi jn oordeel over de
blanken in de afgelopen zestig jaar niet milder ge worden .
Maar afgezien van deze plaagstoten is Hoofden van de Oayapok alleszins aan te
bevelen .
Ik ben benieuwd welke Sur inaam se voordrac ht skun stenaar dit stuk op zijn r epertoire durft te nemen.
D. E. Ch . Wekk er

De auteur
Mr. D.E. Ch. Wekker is geboren te Par am aribo op 16 april 1922.
H ij st udeerde rec hten in A m sterdam. Tot hij in 1984 ver vr oegd uittrad was hij
direc teur va n het Gemeenschappelijk Ad mini st r atie lkant oor te Tilburg.

Rabin Ba ldewsingh, SLi{a. Den Haag: St ic h t ing Sarna mi N ederland 1984, 55 p.
Prijs: f 8, 50 (excl. porto kost e n). Adres: Regentessclaan 114, Den Haag.
Volg ens sommigen begint de Sranan Tan goliteratuur met Johannes K ing, een
zendeling die reeds in 1864 z ijn ve r slagen in het Sranan schreef. Het duurde
tot 1957 voor het volwassen begin van 'de Sr anan-poëzie een feit was: immers
toen publi cee rd e Trefossa (:: Henni e de Ziel) - op aandrang van Jan Voorhoeve - zij n bundel "Trotji" . Van de hand van R. Dobru ("" Robin Ravales)
versc heen in de zestiger jaren het eer ste ( 7) proza in het Sranan . Vele
Surinamers heb ben een bijdrage ge leverd om aan te tonen dat het Sranan - op
z In minst - vo ldoende mogelijkheden biedt voor li teraire expressie en ander e
aktiviteiten .
H et c ulturee l nationalisme met betr ekking tot het Sarnami v indt zijn oorsprong in Nederland. In de tweede helft van de zeventi ger jaren gingen de zogenaamde Sarnamisten , dat wil zeggen de voorstander s va n de emancipa t ie
va n het Sarnam i , de moedertaal van een gr oot deel van het Surinaamse volk,
ook aan de weg t i m m eren . Er ver schenen enke le wetensc ha ppelijke publ ikat Îes over het Sarna mÎ O.a. va n S.D. Sah toe-Bayna th sah (19 75), S. Ki shna
( 1979), R.M. Marh é (1979) en K. Bajnath (1 979). Jit Nar ain (= D. Bal dewsingh)
debut eerde m et "Da l Bhat Cha tni tl in 1977 . Een groot deel van deze bundel
be sta at uit Sa rnami -gedichten. Met het vers<.:hijnen va n deze bUIldel begint de
(gesch r even) Sarnami- literatuur. Vervolgens publiceerd en Q.a. Gh. C hoenni en
Rahi ( = R. Ramdas) een aan tal Sa rn ami-gedichten. To t nu toe is Jit Narain
zee r pr oduktief geweest : hij heeft een vierta l bunde ls op zi jn naam st aan . De
laa t ste twee ja r en zijn van de hand va n Theo Damsteegt ve r schi ll ende
artike len over het Sarnam i verschenen. De hoeveelheid Sarnami -poëzie neem t
gestaag toe , maar tot nu toe is er weinig Sa rn ami-proza verschenen. Slechts
een gering aantal korte verhalen werd o.a. in het blad tt Sarna mitl gepublicee r d.
In medio 1984 debutee r de de jonge, energieke Ra bin S. Baldewsingh met de in
novelle Stifa a ls Sarnami-prozaschrijver . Voor het eerst is er een lang verhaa l
Sarnami Neder länd - betekent het begin van een ni euwe Sarnami-bi jdrage
aan de Sur inaamse l iter atuur. SUfa is één van de conc r ete r esu ltaten van de
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groeiende Sa rnami-beweging, die zich inspant om een posi tieve waardering
voor he t Sarnami , een Surinaamse taal, los te wr ikken .. .
In de novell e SUra zi jn de hoofdfiguren twee mannen. H e t verhaal is een
flash-back en he t wordt in de ik-vorm ver t e ld. De soc iale r e latie tu ssen de
ik-figuur , Ki shan, een maatschappelijk geïsoleerde weduwnaar, die de dood
van zi jn vrouw niet geheel heeft kunnen verwerken, en Rajni sh, een gri jzende,
vereenzaamde z werver, st aat in SU{a centraal.
Kishan is een introverte, ra tionee l handelende figuur, t er wij l Rajnish zijn
tegenpoo l is. K ishan en Rajnish ontmoeten elkaar voo r de eerste keer in een
park, waar beide mannen een vast plek je hebben om duidelijk va n de ru st en
de stilte te genieten . Deze ontmoeting vormt eigenlijk het begin van hun
vriendschap. Enkele dagen na hun eerste ontmoeting st aa t Ra jn ish op een
avond - onverwacht - op de stoep van Ki shan, die hem binnenlaat. AI gauw
trekt Rajni sh bij Ki shan in . H et gevolg hiervan is, da t Ki shan in z ijn routineus
leven spat r oon enige ruimte maakt voor z jjn nieuwe vriend. Op den duur
worden beide mannen relationeel afhankelijk van elkaar. Welli c ht geldt dit
voor Rajni sh in mindere mate. In het begin lijkt het ahof Ra jni sh een epikuri sti sche mentaliteit heef t. Immers, hij "geni e t" van drank, sigaren en ... getrouwd e vrouwen. On danks de nieuwe vriendschap met K ishan blijft Ra jnish
zij n oude leven swij ze voo rt ze tten. Soms blijft hij dagen weg. Rajni ~h blijft
zwe r ven. Hi ervan is hi j zic h terdege bewu st, wat blijkt ui l de diverse uitspraken, die hij doet. Ook zjj n v luc ht in de drank kan a l s een vor m van zwe r ven
worden gezien.
"Sun ná yá,.,,, U kuch der men apan dûnû hálh apan gálhi par se /alkáwat
bo/{/. /IA w ca/{ bihán Nickeriehamár mái ke dekhe. "(bl z. 35)
"Lui st er eens", zei hij even later, z ijn handen lOSJes op zij n knieën ."L aten we morgen naar Nickerie gaan .. . mijn moeder op/.oeken ."
Zo vertrekken Ki shan en Rajni sh naar Nickcric , waa r de rnoede r van r~ î1jni~h
woont. Volgens Raj ni sh wil zij n moeder graag K i::,h3n ontmoe ten. De auteur
geeft in dit deel va n het verhaal een sfeerv o ll e , re a lj ~ t j~c hc be~c hri j villg van
de busreis na3 r Ni c kerie en van de ruraal -agr ari sche om geving .

flamm e sac muc janáy kl ham/og dur des jáUan. Thorá der men rastawá
men phi" ek (Xl"iwartan áu. Su
men ra stawá k e ek a/ang kháu dllán
bo \va I rahá aur ek alang oorká - barka soUxiná rOhá , jaun men ek se
ek ,'okom ke gáy caral ,.ahln~ Bód - men ra stowá ke dunû oogal barka ba,'ká dhán ke gattá áil 1. .. )
Ca!:Jyá se i dl1án ke khel pá s karot hamm e bil kul bi~ál lage. Job tan{ jor
se hawó áwe. lab dhanwá ek alang se tanl p/átá hoy jáy. jai ~e sab kosls
kare hoi opne ke i howá se bacawe k e. " (blz . 39-40 )

ru

Het leek me werkelijk dat ik naar een ver land gIng. Korte ti jd later
k wam er \\ eer een verande rin g In de weg . Eer~t 'ltond er ddn één kant
van de \\ eg alleen maa r r ijst en waren er aan de andere kan t uitgest r ekte savanne~ . waar aller lei koeien gr aasden . L ater verschenen aan weer\ZIjden van de weg gr o te stukken rij stvelJ ( ... ). Ik vond het geweldig om
me t de bLJ~ deze rij stvelden langs te rijden . \\ anneer de wind ops tak,
boog de r ijs t een beetje naar één kant , il lsof hij probeerde aan de
win d t e ontsnappen.
In Nickerle aangekomen verneemt RaJnish, dat zijn moede r reeds enIge tijd
geleden is o \'erleden . DIt is voor hem een dramatl'lc h rnomen l. :Ijn wereld
stort in elkaar , als gevolg van de dood van ZIJn moeder, die L.IJn enige houvast \\as in dit le\'cn . 1\.'u blijk t. dat zIJn moeder \eel voor hem betekende ondanks de rUImtelijke afstand t ussen moeder en L.oon . l""'e dood van zijn
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moeder symboliseert het einde van zijn (familiale) binding met de samenleving. Zijn vriendschap met Kishan krijgt nu (voor hem) méér reliëf. De
vriendsc hap met Kishan blijft voortduren , wordt zelfs intenser, maar het leven van Rajnish is als de nacht .. . Dan noemt hij Kishan voor het eerst zijn
vriend ("Jáne dost ... Tu ego bahut mahán ádmÎ báte, ego aslÎ dost. 1I blz.
50-51). "Weet je vriend ( ... ). Je bent een geweldige man, een echte vriend."
En toch komt Rajnish er niet uit. Als hij een wçrk van R. Tagore, dat
Rajnish ongevraagd van Kishan had geleend, retourneert, blijkt dat hij
een blanco bladzijde helemaal zwart heeft gekleurd . Met deze symboliek,
een witte bladzijde, die zwart wordt gemaakt, geeft Rajnish het zin loze van
zijn bestaan , het toekomstl0ze leven aan . Hij voelt zich niet opgewassen
tegen deze listige wereld .

"Ká kart d ost, lort kt ná lort ?
Thaká, ke kabjá men ha; ham áj,
Ná jánt ob ham ká kart
I dun,yá ke ek se ek jál se." (blz. 55)
"W at zal ik doen vriend, zal ik vechten of niet?
Vandaag ben ik uitgeput,
ik weet niet wat ik nu moet doen
tegen alle listen van deze were ld."
Rajnish, de "heerser ll van de .nacht, neemt op een radikale manier IIstifa",
dat wil zeggen afscheid van zijn vriend Kishan en " on tslag ll van het leven.
Rajnish pleegt in een donkere, onbewoonde , schaduw- en vochtrijke omgeving,
die hij goed kende, zelfmoord door ophanging. Zijn vriend Kishan heeft
hij 1I~'\oi se rahiye" '(H et ga je goed) toegewenst, en zichzelf wellicht bevrijd
van zijn zinloos leven ...
Het thema dat door de jonge schrijver in deze novelle wordt behandeld, is
eenzaamheid. Een duidelijke indicat ie hiervoor vormt de - in het Sarnami vertaalde - epigraaf van de Romeinse filosoof Senecaop blz. 5.

"Koun hoi i joghá!].!
kaun des .

koun koná
dun{yá ke ?"

"Welke plaats is dit,
welk land,
we l ke hoek
van de wereld?"

Deze epigraaf vormt een eerste confrontatie van de lezer met de diepere
ac htergrond van de themakeuze. Een klassieke, oeroude filosofische vraag,
die in de huidige grootstede l ijke samenleving - helaas - aan betekenis toeneemt, en die door Rabin S. Baldewsingh in deze novelle in een ruraal-Surinaamse context wordt geactualiseerd. Men kan eveneens de filosofische
vraagstelling nl. wat is de zin van het leven van de mens a l s probleemstelling beschouwen . Door een ordinair sexueel avontuurtje, drankgebruik en roken van sigaren laat de auteur de banaliteit , de oppervlakkigheid van het leven èn van intermenselijke verhoudingen zien .
De eenzaamheid van de twee hoofdfiguren wordt gaandeweg steeds duidelijker: Ki shan, de ik-figuur blijft steeds verlangen naar de terugkeer van
Rajnish. Kishan hecht wel degelijk waarde aan de aanwezigheid van Rajnish,
ondanks zijn " angst" voor een mogelijk afscheid . Eenzaamheid kan als een
manier van leven worden gezien . L even en dood vormen een logisch begrippenpaar , ook in dit verhaal. Naast vriendschap als een subthema , speelt de
dood door het hele verhaal heen - op het einde manifester dan in de beginfase - een rol : de dood van de vrouw van Kishan, die van de moeder van
Rajnjsh en tenslotte hangt Rajnish zich op. De zelfdoding van Rajnish getuigt
wellicht van een passieve, pessimistische vi sie op het leven.
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Wellicht dient de functionele betekenis van de omslagtekening in zo 'n filosofische context geïnterpretee rd te worden . Symboliseert de gebogen boom
het ve r ander de. ve r een zaa mde leven va n Ki shan en /of Ra jni sh ? Of is het geen
boom, maar een weg met vele " kronkels" en zijpaden, die sa men het men selijk leven voorste llen ? Of is he t toc h een boom, er gen s in het di stri ct
Saramacca , een boom di e Ra jn ish goed kende en waaraan hij z ic h ophing?
Mi sschien wel : de bril, die het bewij s vormt.
Door de keuLe va n een moeilijk (filosofisch) thema heeft de schr i j ve r
het zic h niet gemakkelijk gemaakt, maar de manier waarop hij di t thema
heeft uitgewerkt, i s - naar mijn oordeel - zeke r boeiend en geslaagd. Een
bock dat de le ze r vanaf de eerste bl adzijde niet loslaa t: door de spanning,
die op elke bladzijde wordt ervaren, lees je het verhaal in één ruk uit.
Bri s Mahabier

Sally Pricc, Co- wives and calabashes. .Ann Arbor: 1984. 224 pag.
H et leven van de Mar r ons wordt in de literatuur vaak geromantiseerd, waarbij
de nadruk valt op hun heldhaftige strijd voor vr ijhe id en onafhankelijkheid.
A l s er al over vr ouwen wordt geschreven, dan komen die naar voren als
st erke per soonlijkheden die hun eigen leven bepalen en mannen niet of nauwe-

l ij ks nodig hebben .
Sa ll y Pri ce rekent met beide opvattingen af. Door een ja r en lang intensief
con tac t met en een langdur ig verblijf onder de Marron s va n de Pikilio-dorpen
die aan de Boven-Surinamerivier liggen, heeft z ij de wereld van Marron vrou wen van zeer nabij leren kennen. Haar conclusie luidt dat deze vr ouwen in
hun samenlevi ng een in alle opzic hten tweederangs-positie bekleden.
In Co-wives and calaooshes wordt de asymmetrisc he verhouding tussen mannen en vrouwen op twee terreinen uitgewerk t: in de r ela ti e van vrouwen tot
haar sociale omgev ing ko-wives) en in de r elati e van vrouwen tot kunst (calabashes). Teven s wordt de nauwe sa menhang tussen beide terr e inen benadrukt. een samen hang, die ook in onderstaand sékê ti - li ed tot uitdrukking
komt:
I pená mi dé én ,
~ ' a ná pená mi mêè.
U tûu da i muyéé.

Jij schonk haar meer aandacht dan mij,
Maar ve rwaa rl oos mij niet langer .
Wi j zijn a lletwee je vr ouw. ( ve rt. W, .L.)

Met spann ing zien de Marrons de koms t van een baby tegemoet en vu r ig
bidt men to t de Goden dat de n ieuwgebor ene een meisje mag z i jn. A Jl een
v ia het vrouwe lij k geslach t kan in dit IT,at rilin ea ire afs t am mingssys t eem de
l ijn van de familie worden voo rt gezet. Een familiegroep die geen doc hters
heeft, is gedoemd tot uitster ven . Om aan het fei t dat meisjes zeer gewenst
z i jn de conclusie te verbinden dat vr ouwen wel belangrijk moeten zijn, is te
voo r ba r ig.
AI vanaf hun pril le jeugd worden jongens en meisjes opgevoed in de rol die
ze late r a ls vol wassenen horen te ve rvul len . Voor jongens be tekent dit
een opvoedi ng die st erk is gericht op de wereld buiten het dorp. Zij leren
jagen, vissen, kano ' s en hui zen bouw en en word en a l vroeg meegenomen naar
de kuststreken. Mei sjes leren de zorg voor hui shouden en kinderen op z ich te
nemen. Hun opvoed ing is sterk gericht op het dorp en de naaste omgeving.
A l s vrouw z ullen ze het dorp a lleen verlaten om naar de nabijgelegen ko stgronden t e gaan .
In de Marronsamenleving is de vrouw in bijna alle opzichten afhankelijk
van haar man . :e verbouwt weliswaar haar eigen voedsel op een eigen stukje
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grond, heeft een ei gen hui s en een kano om t e gaan vissen, maar haar man
zorg t voo r de meest gel iefde be standd el en va n het dagelijks menu: stukjes
vlees of vi s. Hij bouwt haar hui s en kano en zorgt voor het noodzakelijke
hu isra ad, dat va n buitenaf moet worden ingevoerd .
Man en vrouw kunnen ti jdens hun leven m eer dere rela ti es hebben, die echt er al t i jd in het voordee l van de man uitva ll en. Een vrouw moet het niet
a ll een goedvinden dat haar man met een ander trouwt maar ook al z i jn
affai re s ve r dragen . Als een man echter bemerkt dat zi jn vro uw hem ontrouw
is, gee ft dat meestal aanleiding tot scheiding. Een vrouw die door haar
man wordt bedrogen, zou in principe ook van hem kunn en weggaan, maar zi j
za l die stap niet gauw zetten. De in vloed die hij heelt op haar materiële
welzijn maakt haar zee r afhankelijk en onzeker. Geen man (m eer) hebben die
voor haa r zorgt, be t ekent armoede, geen vis en vlee s meer en een voortdurend tekort aan zeep, zout, petroleum, lappen sto f enzo voort. Een man daarentegen is in he t geheel niet afhankelijk van een vrouw. Zij naait z ijn kleren
en ber e idt z ijn voedsel, maar als z ij een van deze taken zou weige ren, kan
hij a ltijd ter echt bij een van zij n andere vrouwen, die erom vechten bij
hem in de gunst te komen.
Een g root deel van het boek gaat over de invloed van Marronvrouwen op ar ti stiek terre in , een onderw erp waaro ver tot nu toe wein ig bekend is omdat
men lange tijd dac ht dat Marrons alleen hun houtsnijwer k hadden, een
kunstvorm die uit slui tend door mannen wordt beoe fend. Marronvrouwen zi jn
evenm in van a rti st ieke ta l en t en verst oken, al word t hun onder geschikt e posi t ie ook in de kunst duidelijk weerspiegeld. De artisticiteit van deze vr ouwen
komt voo ral tot ui td ru kk ing in het maken en versie ren van kledingstukken,
in het bewerken van kalebassen en in verbale express ievormen, zoa l s liederen.
Door het bewerken va n stoffen , een kleurige schouderkap bijvoorbeeld of
een geborduurde hals- of lendedoek, kan een vrouw haa r l iefdesgevoelens
voor een bepaalde man uitdrukken . Een man kan dat op zi jn beurt doen door
het snijden van een mooie kam of het bewerken van een houten bankje. De
giJten van vrouwen aan mannen maken echter veel minder indruk en word en
veel minder ge waard ee rd dan die in omgekeerd e ri c hting. De status van een
vrouw wÇ>rdt on der ande re afgemeten aan de hoevee lhei d geschenken die zij
in hu is hee ft, terwijl de fraai bewerkt e kl edingstukken die mannen krijgen
weinig worden ged ragen en soms a ll een tevoor schijn komen om te worden

ge lucht.
Een andere manier om aan artis t ieke gevoelens uiting te geven, is het be we r ken va n kalebassen . A l in de slaventijd werden van deze vruc ht en allerlei
gebruik svoorwerpen gemaak t, zoals schalen om voedsel en water in t e bewar en en lepe ls. Vroeger was het vers ieren er van mannenwerk maar sedert de
t i jd dat mannen ge ld ve rdienen in de buitenwere ld en daar lange tijd blij ven,
hebben vrouwen dat we rk overgenomen. In tegen ste lli ng tot mannen die de
buitenkant va n kaleba ssen vers ier den m et behu l p van gereedschap van 'buiten', zoa l s m essen en beitels, bewerken vrouwen de binnenkant door middel
va n g lasscherven. Zij gebruiken ook heel andere versieringsmotieven . Een expressievorm die zich bij uitstek leent om gevoelens uit te drukken is de
t aa l. Met name in sêkêti-liederen kunnen vr ou wen hun gevoe len s van wanhoop, te leurste lling, ja loezie en eenzaamheid kwijt . Deze l ieder en die sponta an ontst aan en vaak een zee r persoonlijk karakter dragen, zijn geen aanklac ht tegen de maatsc happelijke st ru ctur en, de sek sue le ongelijkheid t ussen
man en vrouw of de bepe rk te beweging sv rijheid van vrouwen, maa r eerder
een ind·l vidueel prote st tegen echtgenoot , schoonmoeder of ri vale .
Sally Pri ce toont ons in haar boek de leef- en bel ev in gs wereld van \1arronvrouwen en geeft hiermee een noodzakelijke aanvulling op die literatuur die
seksi st i sch ent of etnocentrisch is gekleurd. Jammer da t z ij zich voornamelijk
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beperkt tot de man-vrouwrelatie. Wij komen zo doende weinig te weten over
de omgang van vrouwen met hun seksegenoten, over het sluiten van eventuele
bondgenoot schappen en spec ifieke vrouwenvriendschappen . Die laatste zijn er
wel; mei sjes in de pubertei t gaan een hec hte band aan met vrouwen d ie een
paar jaar ouder z ijn (mati's genaamd). Wat er van die vr iendschappen overblijft verte l t Sa ll y ons niet. Wel voor spel t ze dat in de toekomst Marron vro uwen nog van z ic h zu llen laten horen. Enke le vrouwen z ijn er namel i jk, ondanks hevig verzet vanuit hun eigen omgeving, in geslaagd hun mannen naar
de stad of kuststreken te vergezellen . Daarmee hebben mannen hun excl usieve toegang tot het leren van vreemde talen, geld ve rdi enen en ervaringen opdoen in de buitenwereld voorgoed ver loren. Wat de rea c tie va n vrouwen za l
zijn op hun nieuwe omgeving? Het wachten is op Sally's volgende boek.

Maria Lenders

F .H.R. Ocdraysingh Varma, Suriname. een aparLheidse:rperiment met de allergro.weliikste vormen van lndianen- en negerslavemij. Paramaribo: Z.. U., 1985,
234 pag. f. 29,50.
Nagenoeg e lk Latijns-Amerikaans land heeft zo zijn eigen Ché Guevara. Zo
ook Surin ame. De Surin aamse geograaf, drs. F .H.R. Oedraysingh Varma, beter
bekend als ché Varma, is niet al leen sinds jaren po l itiek actief, maar is ook
bezig de historie - op zijn wijze - te doorvorsen teneinde het heden beter t e
begrijpen. Of zoa ls het het zelf zegt: het heden op de juiste manier te kennen; je eigen historie kennen is immers je toekomst kieze n.
Onlangs verscheen van zijn hand een boekwerk met de opmerk elijke en voor
velen provoca tief aandoende titel : Suriname, een aparth eidsexpe riment met de
allergruwelijkste vormen van Indianen- en negerslavernij.
Dit boek z iet er goed verzorgd uit ell is vooral zeer helder geschreven, zodat
het zeker ook toegankelijk is voor middelbare sc holi eren .. De auteur geeft
een ana l yse in Surinaams-Nede rlands van de periode vanaf de vermeende ontdekking van Suriname tot de zogenaamde afschaffing van de negerslavernij,
met enige projecties op de hedendaagse situatie . In z jjn proloog stelt hij, dat
vele Hollanders niet willen weten dat wij ook onze geschiedenis kunnen sch riJ ven . llWant onze geschiedenis is de geschieden is van hun wandaden en brengt
hun ware identiteit aan het lic htH (p. 17).
In z i jn recente boek heeft ché Varma veel lln ieuwe" feiten verzame Jd en vooral voor hen die zij n opgevoed met een standaardwerk voor midde l bare scho l ieren over de Surinaamse geschiedenis (van Van Dijk en Getrouw) werkt enige
sai llante achtergrondinfor matie over diverse prominente gouverneur s, die Suriname heeft gehad, ontnuchterend (zoals omtrent Van Sommelsdijck, Maurits
de Rama en De Frederic;). Alleen al daarom is dit boek aan te bevelen.
Het bel angrijk ste thema van het boek is evenwel de slavernij en de Hollandse
variant erop.
De toegepa ste methoden zijn dermate walgelijk dat kennisname daarvan het
denken over blanken zeer vertroebel t en soms (onbewust ?) haa tgevoelens oproept. Toc h slaagt Che Varma er - met z ijn af en toe humoristische zi nsneden - in voor de le zer het een en ander verteerbaar te maken. Dat dit
boek niettemin een historisc he aanklacht blijft, moge duidelijk z ijn . Terloops
verhaalt Ché Varma om de " ch ri stelijkheid" toe te li chten over de sexuele
escapades van diverse pausen, die even walgelijk z ijn.
Over de Indianen en hun vernietiging (het continent was per slot van reke119

ning van hen) schrijft hij terecht met bewogenh e id. Onder de kop "Indiaanse
edelmoedigheid i s Indiaanse zwaktelI geeft Ché Varma aan hoe zij het onderspit hebben moeten delven. Ter illustratie daarvan de vo lgende passage: t1Wanneer Indianen ten oorl og trekken i s dat aan convent ione le humane regels gebonden . De Wester se mentaliteit om de tegenstander in zi jn slaap, in de rug
of bij verrassing aan te vallen was hun totaal onbekend. Ze gunden hun
tegenstander s zelfs a lle tijd om zich op de aanval voor te berejden en voo rzagen hen soms van wapens Îndien ze niet daarover beschikten. De strijd
moest op een eerl ijke wijze en onder gelijke omstandigheden plaatsvinden.
Daags voor ze ten strijde zouden trekken, troffen ze reeds voorbe re idingen
door zich met verf te beschilderen . H et ging de Indianen er niet om hun tegenstanders te doden, maar om hen een lesje te leren. Ze hadden alle respect

voor het menselijk leven dat een Christen nooit heeft bezeten . Ondanks hun
hypoc ritisc h gebod "Gij zu lt niet doden", hebben de Christenen de grootste
misdaad tegen de mensheid begaan op hun geweten. Vele volkeren en cultu ren
hebben ze afgeslacht of tot armoede gebracht door slavernij, die zij met hun

bijbel legaliseerden" (p. 85).
De houding van met name de Ho llanders tegenover negers en andersgekleurden en de effecten daarvan op de maatschappelijke st ruc tuur lopen als een
rode draad door dit boek. In dit verband wijst de auteur erop dat arbi t rairiteit (eigenmac h tigheid) én uiteraard ook het superioriteitsdenken van vooral

de Noord-Wesl-Europeanen een belangrijke rol hebben gespeeld. Zo werd bijvoorbee ld niet Vincente Pinzon maar Pedro Alvares Cabra l aangewezen
a ls de vermeende ontdekker van Brazil ië , ondanks het feit dat h ij ruim drie
maanden later dan Vincente Pinzon op het Zuidamerikaans tonee l ve r scheen.
Pin zon was een mu lat: "Volgens de Noordwesteuropese normen (Hollanders en
Engel sen) wordt een mulat als een neger beschouwd in tegenstelling tot het
normensysteem van de Zuidwesteuropeanen (Spanjaarden, Portugezen, Fransen
en Italianen), waarbij een mulat (Pinzon) voor blanke kan doorgaan". (p.22) .
Ché Varma werkt dit thema ook uit voor Suriname en komt tot de conclusie, dat Suriname een apartheidsexperiment is geweest van de Hollanders.
Reeds door Van Sommelsdijck werd een verbod op huwelijk en gemeenschap
tussen blanken en z warten afgekondigd . Maar dit kon niet lang stand houden,
wegens het gebrek aan blanke vr ouwen en omdat sexuele uitbuiting ook
een onderdeel van het uitbuitingssysteem vormde. Die ze lfde Van Sommelsdijc k moest t en koste van de vrede met de Indianen een Indiaanse huwen. Mevrouw Van Sommelsdijck werd door de westerse historie echter doodgezwegen. Een maatschappij waarin sociale status en prestige voornamelijk worden
bepaald door gradaties in pigmentering is een z ieke maa t schappij en Suriname
was tOl 1873 vo lgen s ché Varma een apartheidsmaatsc happij à la Zuid-Afrika.
Behal ve interessante en lezenswaardige pa ssages beva t Var ma 's boek zeer gedurfde redeneringen. De Surinaamse ché Guevara, die bekend staat om z i jn
onafhanke l ijke visie, schroomt niet ook Surinamers te bekritiseren. Dat
is moedig en geeft zi jn onafhanke l ijkheid weer. Wel is hij soms in zijn ta algebruik te scherp en zijn toonzetting is dikwijls te zwaa r. Zo sch r ij ft hij over de
Marrons (over het woord Djuka staat een lezenswaardige uitleg): " I\l1erkwaardig is dat in onze huidige maatschappij de afs tammel ingen van de "laffe"
stadsslaven nu neerkijken op de afstammelingen van deze "moedige" vrijheidsstrijders van Suriname, de i\Aarrons. Een duidelijk gevolg van het Apartheidssysteem." (p. 223). En daarvoor komen we de ze (gedurfde en disc utabele) passage tegen over de vele nazaten van de stadss laven: "De plantageslavernij had
hen generaties lang elke gelegenheid ontnomen bepaalde eigenschappen te
ontwikkelen zoa l s initiatief, planning en verantwoordelijkheid om slechts enkele te noemen. Ook \varen ze nooit in staat geweest hun persoonlijkheid en
individualiteit te ontwikke len. De slavernij had systematisch al deze eigenschappen onderdrukt. Bovendien hadden de vrijverklaarden geen enkel alternatief. "
120

Ché Varrna heeft een ve rdien stelijk boek - weliswaar niet met de nodige wetensc happelijke "distantie" - geschreven en op zijn eigen manier dikwijls emoties en onbehagen laten doorklinken, som s zelfs op het provoce rende a f. Maar
da t doet nie t s a f aan de interessante mhoud. Piet H ein als voorma l ige Spaanse ga le islaaf , schurk en zee ro ve r geportretteerd te zien is voo r de ex-gekoloniseerden zeker belangrijk . De slavern i j werd niet zozee r vanuit humanitaire
overwegingen a fgeschaft, maa r vee leer vanuit econom isc he noodzaak en de
cont r acrarbe iders die daarna kwamen, zi jn in Varma ' s ogen eveneens slaven
(gewees t). Daarover versc hijnt overigens binnenkort ook een boek van zijn
hand.
In zijn conclusies gaat Ché Varma zeer ver . Hi j stelt bijvoorbeeld: "Waren
er in Su rin ame geen andere etnische en culturele groeperingen zoals de H indoestanen en Javanen geïntrodu cee rd, dan had Suriname z ic h waar~chijn
lijk a l snog kun nen ontwikkelen tot een Apartheidsstaat vo lgens het Zuid-af ri kaans model. [") e confrontatie tussen blank en zwart werd echter door de aan wezigheid van andere gekleu rde bevolkingsgroepen min of meer ondermijnd.
De H ollande r s zi jn cr wel in geslaagd - door hun ervaring met de ve rdeel- en
heerspo l itiek - de haat van de negers tegenover hen lTlin of meer af te wen telen op de ande r e etnische en cu lturele groeperingen" (p. 224) .
Tenslotte nog een pikante stelling van hem (uit een reeks van zeven ): ".surinamers hebben ge leerd dat ze in hun geboorteland, maar vooral in het land
waarvoor ze langer dan drie eeuwen hun zweet , bloed en tranen hebben
opgeofferd. vreemde l ingen zijn. n oor deze opoffering kon onder andere uit
het Noor dwesteuropese moera s een land a ls Nederland ont ... tilan".
In Suriname. een apartll eidsexperim ent wordt de Wester!'>e gesC"hied ... ch rlj vmg
op een kritische wijze onder de loep genomen . Oit boek va n een bi j/.ondere
Surinamer zou zeke r ook moeten worden gelezen door hen die /. ich met nllnder heden - zoa l!) dat heet - bezighouden . Zij /.ullen dan begrijpen, dat Surinamers geen minderheden zijn maar "mede-eigen aa r van het Koninkrijk dpr Neto
derlanden , om maar een Surinaamse junkie Uit !\m5terdulTl tC' parl1fril~crcll .

Ckln Chocl1ni

A .N. Paasman , I? einhart : Nederlandse literatuur en sla vem ij t en tijde \On de
Verlichting. le iden: Mart inu s Ni jho rf 198 11, 278 pa.g.
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In de jaren 1791-2 publiceerde Ellsabeth ,\I ar ia Po~t de driedelige brlefrolnan
Heinhart. of Natuur en Godsdienst. I De Heinhart 15 een unieke roman, het
eerste Nederlandse literaire werk waarin de ko lonia le .;,ituatle el1 met name de
\\: estindi~che sla\ern i j een belangrijke plaats inneillen . Hoe \\ el CUlilnil ... le( ht~
decor lijkt te LIJn \oor nf> Ihf>matÎek \an tonatllur en god ... dIClbl", krijgt de
lezer een o\'errompelend beeld \oorgeschoteld \an de \\ ilde KlJ ... t In de lute
achttiende eeLl\\ en met name \an de daar heersende ... 1J.ver nIj. Hoofdper':>oon
i s Reinhart. een l\Jederlander die over zjjn lotgevallen i.wn de \X ildc Ku st In
lange brieven vcr!) lag doet aan zijn zielsv riend Karel. die in Nederl<:tnd i.., gebleven .
Relnhart (what Pc; in a name !) is naar Guiana vertrokken In de hoop /.ijn moeder . door het plot!'>eling overlijden van de vader lil financiële moeilijkheden
gekomen . met de daar te vergaren schat t en er bovenop te helpen . In Guiana
sticht hij a l snel een eigen plantage. Hoewel vaak en/.llam maakt hij het
goed : zijn pJantage I'Hcureuse Solitude floreert. :eJh kent hij een periode
van gelui<. \\dnneer hij trouwt en kinderen krIJgt . Na de onvcr\\achte dood
van zijn ethtgenote besluit Reinhart echter de plantage te \erlaten . ,\Iet zijn
twee kleme kInderen \ertrekt hij naar Nederland . \~' öilrmee de rolflûn eindigt.
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In Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting.
de handelsuitgave van zijn dissertatie, behandelt Paasman niet slechts de
Reinhart, maar meer algemeen de verhouding tussen Nederlandse literatuur
en slavernij. Hij beperkt zich daarbij, anders dan de tite l doet vermoeden,
niet tot de periode van de Verlicht ing. In feite start hij in de vroege zeventiende eeuw, wanneer de Westindische slavernij ook voor de Nederlanden
van belang wordt, en eindigt rond 1825, bijna veertig jaar voor de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse Westindische koloniën.
Met de Reinhart als uitgangspunt probeert Paasman een beeld te geven van
de verwachtingen die het toenmalige publiek zal hebben gehad van de slaver-

nijliteratuur. "Twee eeuwen slavernijdiscussie, van Hugo de Groot (1625) tot
lsaac da Costa (1823) passeren de revue", staat op de flaptekst vermeld. Een
onvolledige reclame, want behalve theologische, filosofische en juridische werken behandelt Paasman ook, en uitvoeriger , literaire werken . "Van Hugo de
Groot (1625) tot Isaac da Costa (1823) en van G.A. Bredero (1617) tot PetronelIa Moens (1817)" zou dus beter zijn.
Een van de verdiensten van deze studie ligt hier in, dat Paasman een veel
genuanceerder beeld schetst van het Nederlandse (denken en) schrijven over
slavernij dan meestal wordt gehanteerd. Hij geeft een gedetailleerde schets
van de ontwikkeling in dat denken, waaruit duidelijk wordt dat er vanaf het
eerste begin van de Nederlandse slavenhandel ook tegenstanders waren,
terwijl omgekeerd nog lang na de afschaffing van de slavenhandel vooraanstaande Nederlanders de billijkheid van de slavernij verdedigden. Van een abrupte en algemene ommekeer in het denken over slavernij kan dus niet worden
gesproken, al wordt het tegendeel nogal eens beweerd. (••. En "verklaard"
vanuit nu eens economische, dan weer staatkundige of morele motieven .)
HReinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

H

bestaat uit vijf hoofdstukken, afgezien van een uitvoerige Engelstalige samenvatting. In het eerste, inleidende hoofdstuk geeft Paasman beknopte informatie over de auteur, de inhoud van de briefroman en de tot dusver gepubliceerde studies over de Reinhart. Tevens verantwoordt hij zijn probleemstelling
en de opzet van zijn studie, die in feite drie deelonderzoeken omvat: 1. de
presentatie en thematiek van de Reinhart als briefroman; 2. het motief slavernij in zijn literaire en socio-culturele context; en 3. het leven van H. H.
Post, broer van de auteur en planter in Guiana, die in hoge mate model lijkt
te hebben gestaan voor Reinhart. Omdat deze drie deelonderzoeken relatief
los van elkaar staan, belooft Paasman in een slotbeschouwing (hoofdstuk vijf)
"de eindjes aan elkaar te knopen".
In het tweede hoofdstuk staat de Reinhart centraal. Zoals de ondertitel van
de roman aangeeft, is de centrale thematiek de verhouding tussen natuur en
godsdienst. De natuur leidt de mens op tot deugd en godsdienst, wordt Posts
lezer voorgehouden. Zelfs al verzet de menselijke natuur (ook die van de soms
morrende Reinhart) zich wel eens tegen de Voorzienigheid, uiteindelijk bestaat
er een volstrekte harmonie tussen beide . Paasman ziet de functie van deze
roman voor de toenmalige lezer dan ook als "de opwekki['lg tot deugd en geloof - zelfs als de deugd niet op aarde beloond wordt".2 De beloning, is de
moraal, volgt wel in het hiernamaals. Dit geldt evengoed voor de blanke
christenen als voor de zwarte heidenen: ook de slaven moeten zich maar
schikken in hun lot.
Uit deze moraal spreekt duidelijk de achtergrond van de schrijfster, Elisabeth Maria Post. Zij verkeerde in kringen van de "Verlichte burgerij", die sociaal gevoel, vrijheidsdrang en een grote belangstelling voor de (natuur)wetenSChappen in haar vaandel voerde, maar wars was van al te progressieve
ideeën: het bleef een elitaire beweging, vóór en zeker niet door het volk,
"verlicht" maar voorzichtig en uitgesproken christelijk. Zeker niet het milieu
dat gewelddadig slaven verzet zou goedkeuren!
In dit hoofdstuk behandelt Paasman ook de vorm van de roman, een aaneen122

schake l ing van brieven die de lezer alle emoties en de ontwikkeling van Reinhart op de voet laat volgen . Paasman concludeert dat deze 'epistolarit eJt '
de illusie dat het een waar gebeurde geschiedenis is versterkt.
In het derde hoofdstuk stelt Paasman het thema van de slavernij cent raal,
een thema dat zoa l s gezegd nie t de eigenl ijke kern van de Reinhart ui t maak t.
H ier laat hi j dan die twee eeuwen slavernij literatuur, waarvan ook de R e inhart
deel uitmaak t, de revue passeren . Paasman werkt toe naar een " hypotheti sche
reconstruc tie van de receptie van de lezer", in gewoon Nederlands: war
za l de toenmalige lezer hebben gevonden van Reinhart s verhaal , en met nan le
zijn houding ten opzic h te van de slavernij? De ze reconstructie moet voornumelijk hypotheti sch zijn bij gebrek aan voldoende rece n sies en dergelijke uit
die ti jd.
Al lereer st wordt een uitvoerig (en bijzonder boeiend) bee l d geschetst van de
s[avernij [i t eratuur die de h ypo theti sche lezer zou kunnen hebben gelezen . Ve r vo l gens geeft de auteur aan hoe, indien de 'ver l ichte' [e ze r skr ing inderdaLld
deze literatuur had gelezen vóó r zij de Reinhart vers lond, zij Reillharts opvattingen over de slavernij za l hebben gewaardeerd . Hij maakt aannemelijk
dar zij Reinhart s opvattingen over de slave rnij aanvankelijk a l s 'verli ch t', op
het revo lutionaire af, zal hebben ervaren . Vóór hij zelf planter wordt vindt
hij slavenhandel en slavernij zonder meer slecht en onchristelijk; uiteraard
walgt hij van de excessen die er aan zjjn verbonden .
Reinhart i s echter naar Guiana gekomen om geld te verdiC'nen voor zijn
moeder. Du s wil hIJ plan t er worden, dus moet hij slavenhouder wor den . H IJ
laat dan zijn meest progre ssieve ideeën varen en koopt ~ I aven ; we f behandelt
hij ze veel milder dan de andere slavenmeeslers. BIJ z i jn vert rek naar Nederland z i jn de slaven om die reden in zak en a~ : "all en waren zij om mijn heengaan hartelijk bedroefd: eerbied, liefde en sPIJt , lagen op aller gelaat") Huc
aandoenlijk dit ook wordt beschreven, het /.a l de toenmalige lezer niet Lijn
ontgaan dat Reinhart al ver was afgedwaald van zijn oor~pronkellJke Idealen .
Bovendien laat hij na zijn slaven te onde r wijzen cn te ker\lenen, wat
toc h van een deugdzaam ch r isten als Reinhart zou mogen worden verwücht.
Reinhart gelooft niet erg in de mogelijkheid om van slaven (op korte termijn)
beschaafde mcn~en te maken . Al meent hij dut de schuld voor hun "dieren domheid" grotendee ls bij de blanken ligt, zijn typering IS er niet minder racistisch om : " dit stomp, en voor de fijnste vreugde des [even5 min gC'voC'lig gclaar. dil 50mtijds weinig betekenend oog, dat zoo zelden <:>traalen van ~t.hran
derheid uitschiet, waarin op zijn best onnozele goedhartIgheid, of laage en
dierlijke dnften spreek en .... ... . 4 Ter verdedigmg van z i jn nÎeu\ve ..,tûtu~ ub
sla venhouder !>chriJft Reinhart aan Kare[ , dat een !:tIaar hel nog zo ..,[echt
niet heeft , tenminste onder een goede meester .loal!> hij : "nu beschou\\ ik hunnen staat van de gunstigste Zijde. en dan kan mIJ de .. Iaaf, wien het lot eellen
goeden meester toewees. niet zoo geheel ongelukkig meer voorkomen . C .. )
Ik moe t hunnen staat niet bij den mijnen, noch bIJ honderd andere Ill lddcn-. tanden. maar bij den vaderlandsehen daglooncr \crgelljken . en wao rllJk don wint
de Neeger het ver" .5 Vele echte slavenhouders hadden dj{ argument a[ tot hun
excuus gemaakt :
Paa smans conclusie ligt dus voor de hand : Relnhart IS, ook al ontken t hij het
zelf . ingekapseld . De lezer zal zijn aanvankelijke opvattingen progres-.icf
hebben gevonden , Lijn latere visie echter be::,list niet meer . Eenmaal slavenhouder onderscheidt hij zich slech t s door een milrlN rrgime , maar van revolutionaire gedachten is geen sp rake meer . "De roman "raat een "fat soen l ijk !!
kolonialisme voor . l. .. ) De roman beves t igt het ko[oniali"me, in hel biJzorder
de slavernij : deze zou in theorie verwerpelijk , maar in de praktijk accep t abe l
zijn mits de slaven goed worden behandeld. 15 deze " bood!:>chap " vanuit een
verlicht \~ esteuropees pe:-spectief beZIen \\at aan de magere kant . vanuit kolonIaal perspectIef beZIen gaat de strekking toch nog heel \er" .6
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Reinhart is door Elisabeth Maria Post opgedragen liAan mijnen broeder, H. H .
Post" als "openlijk bewijs mijner dankbaarheid voor alle de blijken uwer broederliefde" J In het vierde hoofdstuk beschrijft Paasman het leven van deze
Hermanus Hilbertus Post, die in 1774 naar Guiana, of preciezer: Demerary
was gekomen. Dit was vroeger een Nederlandse kolonie, die echter in 1814
met Berbice en Essequibo formeel werd afgestaan p'an het Britse imperium:
de drie kolonies werden later tezamen British Guyana genoemd. Naast deze
biografie probeert Paasman, mede gebaseerd op eigen archiefonderzoek, aan te
geven wat de plaats van deze Post in de geschiedenis van de kolonie is geweest.
Post waS In 1774 naar Demerary gekomen met de bedoeling planter te worden. Het ging hem voor de wind, zoa ls tot uitdrukking komt in zijn slavenbezit, die maatstaf van rijkdom in de toenmalige maatschappij: bij de aanleg van
z ijn plantage Le Resouvenir (1776) bezat hij 13 slaven, bij zijn dood (1809)
liet hij zo'n 375 slaven na . Mogelijk mede onder de indruk van de slavenrevolutie op St. Domingue (1789) begon hij zijn slaven in het christendom te onderwijzen, aanvankelijk alleen, vanaf 1808 met John Wray, een zendeling va n de
London Missionary Society (L.M.SJ.
Dwars tegen de andere planters in, die van onderwijs aan en kerstening
van de slaven voornamelijk opstandigheid en produktieverlies verwachtten ,
stond Post hiermee aan het begin van de zending in Guiana. Wat wij verder
ook over deze kerstening mogen denken, feit is dat de zendelingen de slaaf
als een medemens zagen, een inzicht dat de "christelijke" slavenmeesters
twee eeuwen lang hadden ontbeerd , c.q. ve r drongen. Na Posts dood ging het
werk van de L.M .S. voort. Met de Engelse zendelingen John Wray en John
Smith ging Post de gesc hiedenis in als "founding father" van de zendingskerk.
Op kosten van Post was op zijn plantage een kapel gebouwd ([808), bedoeld
als centrum voor de zending. Deze Bethel Chapel was in 1823 het centrum
van een slavenopstand, die weliswaar bloedig werd onderdrukt, maar juist
daardoor het systeem van slavernij in Engeland nog erger in diskrediet bracht
dan toc h al het geval was. Vele planters die zich hadden verzet tegen de
kerstening van hun slaven r'ze worden er maar opstandig en eigenwijs van")
zullen knarsetandend hun gelijk hebben vastgesteld. Als teken van de " schuld"
van de zending werden niet al leen vele slaven omgebracht, maar ook de
zendeling John Smith ter dood veroordeeld.
Paasman sc hetst in dit vierde hoofdstuk niet alleen het leven van Post, maar
tevens de geschiedenis van de kolonie en van enkele slavenopstanden die in
het gehele Caraïbische gebied de meesters opschrikten . Tegen deze achtergrond maakt hij aannemelijk dat Posts bevordering van de zending onder de
slaven als moedig en progressief moet worden aangemerkt . Wel acht hij het
onwaarschijnlijk dat de zendelingen en Post een opstand zouden hebben aangemoedigd .
In het vijfde hoofdstuk wil Paasman nu "de eindjes aan elkaar knopen" . H ij
slaagt daarin niet geheel, want het vierde historische hoofdstuk blijft enigszins
apart staan van de literatuur-kritische hoofdstukken twee en drie . Een vaster
aan elkaar knopen bleek vooral onmogelijk door de ongelukkige omstandigheid,
dat het relevante arc hiefmateriaal om H. H . Post te vergelijken met de
romanheld Reinhart ontbreekt. Dit betreft met name de briefwisseling tussen
broer en zus Post en het dagboek van H. H. Post.
Met name op grond van Posts briefwisseling met de L.M.S. en geschriften
over hem van de zen de! ingen, komt Paasman tot de conclusie dat de echte
Post prin c ipiëler en moediger was dan de fictieve Reinhart, die zo weinig
princ ipieel tegenover de slavernij stond dat hij zijn negers zelf s voor kerstening te "stomp" achtte. (Op zich verrassend: niet de romanheld maar de
echte planter blijkt de principieelste te zijn!) Door het verlies van hun briefwisseling is het helaas onmogelijk de intrigerende vraag te beantwoorden, of
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het verschijnen van de Reinhart (1791-2) H.H . Po st beïnvloedde in zijn houding
ten opzichte van de sla ve rnij en de zending onder slaven , die hij in de jaren
negentig begon . Zag Po st Reinhart a l s te weinig pr incipieel? Wilde hij het
beter doen? Welke spiege l hie ld z i jn zust er hem voor?
In deze nabesc houw ing zet Paasman zijn conclusie nog eens op een rijtje.
Tot de tweede hel ft va n de achttiende eeuw wordt de slavernij in Nederlandse
teksten mee sta l verded igd. Daarna groeit het aantal niet- l i t era ire teksten
waarin de slaverni j aan bod komt sterk; hier in wordt de slavernij niet verdedigd, wel gedoogd . D e Reinhart past in deze laat-ach tt iende eeuwse Verli c ht ingst r aditie. T wees lach ti gheid i s troe f. Hoewel natuur r echt en ch ri stendom
leren dat de slavernij ve rkeerd is wordt he t gebr uik ervan vergoelijkt onder
verwijzing naar de mildheid er van onder een goede meester . Bovendien , in het
hiernamaals wordt eventuee l onrecht ook aan neger s gecompenseerd . " Sociaalgevoelige liter a tuur dus, nauwelijks soc iaa l -emancipatorisch " , concludeert
Paasman . 8
Rest mij te ste llen dat Paasman niet a ll een veel interessant materiaal hee ft
bijeengebra c ht en geanalyseerd, maar hiervan tevens een zeer leesbaar bock
heeft gemaakt. Bovendien is het boek bibliografi sch, typografisch en voora l
wat betreft illustraties fraai .
Op enkele, gr otendeels onder geschikte pun t en kan kritiek worden geleverd .
De paragrafen over de geschiedenis van Guiana en enkele s l avenop~tanden in
de regio zijn minder diepgaand dan de res t van de st udie: " Van a l le slavenmees~ers hadden de Nederl ander s de twijfe lacht ige r eputa t ie de strengste te
zijn ". Dat vraagt om een uitvoeriger t oelicht ing, die niet wordt gegeven .
He t ze lfde ge ldt voor "De slavenopstand in de toenmalige Fran~e kolon ie SaintDomingu e, die de internationale publieke opinie nogal sterk beïnvloed hedt
in anti-abolitionistische zin " . IO Een laatste voorbeeld : Paa~mall suggereert
dat het slagen van de Haltiaanse slaven r evolutie de t'irugg ...IIlg VJn de suikerrietverbouw in het gehele West indische gebied inluidde . I
Dit I'> onJul~t : Cuba' s spectaculaire ontwikke l ing tot 's wereld~ grootste sU lkC'rexportC'ur kreeg
een enorme impu ls doo r het wegvallen van .')ai rll-DominglJc , Iwt latere HaÎti,
als suikerexporteu r!
Paasman laa t zijn ana l yse van de literatuur eindigen rond het j,),)r 1825.
H ij verantwoordt di t surnmi er j l 2 ik zou liever hebben ge/.ien dat hij zijn periode iets langer had gekozen , bijvoor beeld tot de jJren dertig o f veertig , LOdat de aan~llliting met enkele andere betrekkelijk recent ver~chel1ell ,>tud,c,>
v loeiender zou z ijn gewees t. 13
Ik haast mij echter te zeggen dat deze kritiek db~olllut niet de kern van
Paa smans boek raakt. Hi erover kan ik ~lechts opmerk en dat het ecn must
I
...
voo r ieder een di e zich seri eus in tere sseert voo r de ... lavernlJ lil (Nederland . . )
voormalige \\: estind ische ko loniën . Bovendien laa t deze dlsscrt<.l t ie LlCh grotendeels me t rode oor tjes lezen . Op zich a l een vcradelnlng !

l'loten
I . Post. Elisabe th I\ \ aria . 1791-1792: Reinhart,
Jen. r\msterdam : Allart .

of Na tuur

en Codsdienst, 3 de~

2. Paa sman . f\ . N. 1984 . Heinhart: .N ederlandse literatuur en sla vernij ten tijd e
van de Verlichting, leiden : N ijhoff , p. 86 .

3. Pos t. Heinhart. o{ Natuur en Godsdi enst . deel 3. p. 339 .
4. id .• deel J. p. 247 .
5. id .. deel 2. p. 45 .
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6. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij, p. 168-9.

7. Post, Reinhart, of Natuur en Godsdienst, deel I, s.p.
8. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij, p. 216.
9. id., p. 17 I.
10. id., p. 179.
11. id . , p. 179.
12. id ., p. 96 .
13. Met name Kuitenbrouwer, M . , 1978. De Nederlandse afschaffing van
de slavernij in vergelijkend perspectief, Bijdragen Med. Gesch. Ned. ,93,
I,
p. 69-99 en Siwpersad, J.P., 1979, De Nederlandse regering en de afschaffing van de Surinaamse slavernij (1833-1863), Groningen: Bouma's Boekhuis.
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Afbeelding omslag
De afbeelding op de omslag stelt een maluana voor. Dit is een ronde houten
schijf van bijna een meter middellijn, die door de Wayana- Indianen in Suriname
wordt gebruikt om in ronde huizen de nok van binnen af te sluiten .

Gezien het feit dat het Surinaamse woord 050 'huis' betekent, heeft de
maluana voor ons een belangrijke symbolische betekenis.
Op deze maluana, waarvan het origineel in het Academiegebouw te Leiden
te zien is, zijn aan weerszijden van het middelpunt figuren afgebeeld die een
zogenaamde Kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met twee koppen en

kuif veren.
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WOORD VOORAF

Het tweede nummer van de vierde jaargang van OSO bevat voornamelijk de
teksten van lezingen die op 27 april jJ. in Amsterdam werden gehouden op
het succesvolle I. B.S.-colloquium over 'Kontraktmigratie en de gevolgen voor
de Surinaamse samenleving'. Voor een beschrijving van de thema's van
de toen gehouden lezingen verwijzen wij de lezer naar de inleiding van Silvia
de Groot in dit nummer. Van de zeven voordrachten die in april gehouden

zijn, kunnen er hier vier worden afgedrukt , nl. die van Emmer, Damsteegt,
Ankum-Houwink en Lamur &: Vriezen. Van de lezing van Van Wengen verschijnt een samenvatting.
Behalve deze vijf bijdragen bevat dit aSO-nummer een artikel van Kas
Deprez &: Renata de Bies over een onderzoek dat zij in Suriname hebben gedaan naar de kennis, het gebruik en de waardering van het Sarnami, het Sranan en het (Surinaams-)Nederlands onder Creolen en Hindostanen. Tevens bieden wij U een artikel (in het Engels) van de Australiër John W. H arris over
de grote betekenis van een geschrift van William Greenfield uit 1830, getiteld : A defence of the Surinam Negro-English version of the New Testament;
voorts , een artikel van Ben Scholtens over de politieke situatie in Suriname
tijden s de Tweede Wereldoorlog ; en ten slotte een artikel van N .M . He yde
met een voorstel voor de spelling van de /ng/-klank in het Sranan. Reacties
hierop zijn welkom. Op 27 september jJ. overleed Dr . O .C. Geijskes, een pionier op het gebied van de Surinamistiek. WilfrÎed Dierick schrijft een kort In
Memoriam. In het volgende OSO-nummer zal uitgebreider aandacht worden
besteed aan het leven en werk van Or. Geijskes. Wij plaat sen in dit nummer
tevens twee gedichten : 'Heimwé gi Sranan' van Or sine Ni c ol en 'Geen revolutie is volbrac ht' van A strid Roemer. Deze bijdragen worden gevolgd door
onze vaste rubrieken 'Reacties en berichten van lezers', 'R ecensies' en
'Recente publikaties'.
Dit is het Jaa"tste nummer van 050 dat verschijnt onder hoofdredac tie
van Herman Wekker. Na een periode van vier jaar neemt Herman wegens
drukke werkzaamheden afsc heid van het tijdschrift dat hij heeft helpen opri c hten en uitbouwen. De redactie is hem bijzonder dankbaar voor de vele
energie die hij erin ge stoken heeft. Wat het tijdsc hrift thans is, heeft het
voor een groot deel te danken aan Hermans kwaliteitseisen, nauwgezetheid
en smaak.
Herman Wekker wordt als hoofdredacteur opgevolgd door ons redactielid
Theo Dam steegt. De reda c tie heeft Theo leren kennen al s iemand die bij uitstek ge schikt is deze taak op zich te nemen. Pieter Seuren, de voorzitter
van het Sti c htingsbestuur, staat op de volgende pagina stil bij deze wisseling
van de wacht. Wij zien met uw blijvende steun vol vertrouwen de toekomst
van 050 tegemoet.

De redactie
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Met ingang van I januari 1986 verandert het postbusnummer van de redactie.
Het wordt:
Redactie 050

Postbus 9291
3506 GG Utrecht
Het postbusnummer van het stichtingsbestuur blijft:

Stichting I.B. S.

Postbus 1339
650 I BH Ni jmegen
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NIEUWE HOOFDREDAKTEUR OSO
PAM. SEUREN

H e r man Wekker heeft begin 1985 aan het U) . S . - be~tuur te kennen gegeven
dat hij zich per I janua r i 1986 wil terugt r ekken als hoofdreda c teur van OSO.

Het tijd sc hrift draait redelijk goed, zo wel wat betreft het aanta l abonnees

als wat betreft de kwaliteit van de binnenkomende kopij. Dat leek eell goed
moment om het tijdrovende karwei van het redigeren van OSO aan iemand

anders over te dragen .
Enig szins geschrokken door Hermans mededeling hebben de overige leden
van het I. B .S. -best uur zich aanvankclljk verzet tegen zijn voornemen om de

redactie te ver laten . Wie Herman ee n beetje kent , weet dat hij niet gemakkelijk van bepaalde voornemens a f te brengen is, en wi j hadden ons cr
als bestuur maar bij neer te leggen.
H erman Wekker we rd in !98! de eerste hoofdred;..lcteur van di t prirna
tijdschrift, dat thans wi jd en zijd bekendheid geniet in kringen van in de Sur i namistiek gei"nteresseerde lezer s. Hij is e rin geslaagd . met de hulp van
velen, een cu ltureel tijdschr ilt in het leven te r oepen . dat qua vormgeving
en inhoud op hoog niveau staat, en dat blijkbaar in een behoefte voorzie t.
Wij zijn hem bijzonder erkentelijk voor de tijd en de energie die hij in aso
gestoken heeft , en voo r de wijze waarop hij aan de r edactie leiding gegeven
heeft. Ge lukkig geeft H erman voorlopig niet het sec r e t a riaat van het st ichtingsbestuur o p.
Als opvolger is inmiddels ingewerkt Theo Damsteegt , die als weten schappelijk medewerker verbonden i s aan het instituut voor Oosterse Talen
van de Rijk sun iversiteit te Utrecht. Theo is t aalkundige, met bijzonde r e be!angstelling voor het Sarnami , en hij is vooral deskundig op het gebied van de
H indostaanse geschiedenis en cul tuur. Hij draait al meer dan een jaar mee in
de redactie, en heeft reeds verschi Ilende bijdragen geleverd.
Wij vertrouwen het roer van OSO aan hem toe in de ove rtuiging dat hij
het

uits tekende

werk

van

zijn

voorganger

op

minstens

heo-:c lfde

niveau

zal voortzetten .

Pieter A.M. Se uren
Voorzitter bestuur Stichting 1.1). 5 .
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Oe redactie is niet verantwoordelijk voor de in de bijdragen tot
gebrachte ideeën en meningen. P!aatsing in OSO houdt niet in dat
he t noodzakelijkerwij ze eens is met de inhoud van de bijdragen.
De r~dac ti e vest igt er de aandacht op dat OSO een andere ad min
heeft gekregen, nl. mevr. Ellen Kensmil-Verweij, te Nijmegen. Zij
administratieve zaken die OSO betreffen telefonj sch te bereiken
080 - 788074 .

uitdrukking
de redactie
i s tra t eur
is voor alle
op nummer

./
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KONTRAKTMIGRATIE EN DE GEVOLGEN
VOOR DE
SURINAAMSE SAMENLEVING: INLEIDING
SILVIA w. DE GROOT

Het vijfde colloquium van het J.B.S., dat op zaterdag 27 april 1985 in Amsterdam plaats vond, betekende tevens ons eerste lustrum als stichting; bovendien
luidde het de vierde jaargang in van ons tijdschrift 050.
Onze st ichting kan, meen ik, op vijf vruchtbare jaren terugzien, in die

z in dat wij zo goed mogelijk voldaan hebben aan onze doe lstelli ng: het
belang aantonen en uitdragen van de bestudering van fa cetten van de Surinaamse cu ltuur: de geschiedenis, de letterkunde en de linguïstiek, met als
uitgangspunt de Su rinamer.
Finan cieel kunnen wij , en dan nog met steun van buiten, het hoofd maar
net boven water houden. Ik wil dan ook weer onze jaa rlijkse bede uitspreken :
steun het 1.5.5. door donateur te worden èn abonneer U op 050.
Het Soeterijntheater in Amsterdam was voor de derde keer onze gewaardeerde gastheer. Alvore ns in te gaan op het onderwerp van het col loquium,
wil ik U nog eve n in wat jaren en jaartallen dompelen: omstreeks 5000 jaa r
geleden werden de Guyana's bevolkt door een stroom migranten uit het westen
van Zuid-Amerika. Omstreeks 500 jaar geleden stootten Europeanen bij hun
zoe ken naar Oost- Ind ië op de kusten en ei landen van het Zuidamerikaanse c on tinent en noemden de bewoners abusievelijk l ndianen . 150 jaar later vestigden
andere Europeanen zich in de Guyana' s, waaronder Su r iname, gebru ikten
de Indianen zonder veel succes a ls slaven en schake lden over op geîmporteerde
slaven uit Afrika . Toen die bron van gedwongen arbeid in de 1ge eeuw opdroogde, werd overgeschakeld naar een nieuw gebied voor gedwongen arbeid,
eufemistisch kontraktarbeid genoemd, en wel het Verre Oosten.
In 1835 (150 jaar geleden) kwamen de eerste Chinese kontraktmigranten
in Suriname aan , in 1873 de eerste Brits- Indische en in 1890 de eerste Javaanse. Dit col loquium is gewijd aan deze laatste drie golven van nieuwkomers,
die nu al generaties lang op belangrijke en intensieve wijze hun aandee l hebben in verleden, heden en toekomst van Suriname. Daarom noemden wij dit
colloquium dan ook 'Kontrakt rnigratie en de gevolgen voor de Su r inaamse
samenleving' .
Dr . P.C . Emmer ging in op de wijze van werving van kontraktarbeiders
voor Suriname in Brits-Indië tussen 1872 en 1916.
Dr. Th. Damsteegt behandelde de kenmerken van het Sarnami en de ontwikkeling van die taal aan de hand van de relatie tussen het Sarnami en de
Indiase ta len waarmee het verwant is.
Sandew Hira sprak over verschillende vormen van ver zet tegen het systeem van kontraktarbeid .
De le zi ng van mevrouw Dr s. J .C . Ankum-Houwink ging over de Chinese
'gastarbeiders' in Suriname in de ee r ste helft van de 1ge eeu w. Aangezien
deze bijna al len gebruik maakten van hun rec ht op vrije terugtocht na afloop
van hun kontraktperiode, waren zij relatief te duur voor de plantagehouders .
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Hun werving hield op toen men op arbeiders uit Brits- Indië kon oversc hakelen.
Dr. H . E. Lamur en mevrouw Drs. J.A. Vriezen geven ons een ca~e-study van
Chinese kontraktanten op de plantage Cat tl arina Sophia. Hi erbij gingen zij in
op de vraag of arbeid op kontrakt voordeliger was voor de plantagehouder dan
slavernij , zoals men in liberale 1ge-eeuwse krinE,en meende.
Dr. F. E.R. Derv eld besprak en beoordeelde de toegeschreven verschi llen in economisch gedragspatroon van de Javaanse en H indoestaanse kontraktmigran ten.
Dr. G. van Wengen, tenslotte, besprak de traditionele cu ltuurpatronen
van de Javanen. De Javanen hebben zich van ouds in sterkere mate geïso leerd
dan de andere migranten en hun tradities bewaard.
Wij hopen U met deze serie lezingen meer en nieuw inzicht te hebben
gegeven in de gecompliceerde, pluriforme Surinaamse samenleving, en daarmee
zowel discussie a ls verder onderzoek te hebben gestimuleerd.
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DE WERVI NG VAN KONTRAKT ARBEIDERS
IN INDIA VOOR
TEWERKSTELLING IN SURINAME,
1872-1916·
PC EMMER

Inl eiding

Het is opvallend, hoezeer de periode van de kontraktarbeid in het Caribische
Gebied wordt vereenze lv igd met die van de slavernij . Volgens veJen was de

periode van de kontraktarbeid zelfs een directe voortzetting van de s lavernij .
Ruim tien jaar geleden werd de geschiedenis van een deel van de 1ge-eeuwse
arbeidsmigratie (nI. die uit Ind ia) gepubliceerd onder de titel : A New System

of Slavery. 1 Of , om het in de woorden van de Britse consul te Paramaribo te
zeggen , die speciaal was aangesteld om over 'Her Britannic Majesty's British

Jn dian subjects' te waken:
the Surinam planters . •" found in thc rneek Hindu a ready substitution
for thc negro sJave he had lost. 2
Deze indru k van continuTteit wordt nog versterkt door de gegeven s van een
interview , dat de journalist Gerard van Wes t e rl oo heeft afgenomen aan een
bejaard echtpaar uit Suriname dat de reis uit Ind ia naar Suriname op een van
de laatste koeJieschepen! had gemaakt. 3 D e vrouw vertelt daarin :
We waren samen op weg naar zijn zuster . Er was daar feest, het zou een
paar dagen duren . We ru stten wat uit bij een put, tegelijk komt er een man
aan die zegt , wat doen jullie hier , weten jul l ie dat je van mij werk kunt
krijgen , heel goed werk . Vader zei , we gaan naar m ijn zuster , hoe kan ik
dan met U meegaan, maar de man begon mooi te praten en zei, ju ll ie
krijgen 12 anna, 60 cent , per dag. Maar vader zei weer, nee , we moeten
naar mijn zuster . Toen gaI die man ons iets, een snoepje, pan, dat moesten
we e ten. We aten het en toen zeiden wc, nou dat is goed . dan giJan we
mee. De man vertelde, dat we naar een land zouden gaan . hij zei niet Suriname , we verstonden Sri Rarna . Wi j kenden dat land niet, maar \ve da c hten.
dat is een goed land , het land van Ram, onze God, een pelgrimsland.(. .. ) We
hadden onze ouders zo graag terugge z ien, maar er is nooit de gelegenheid
gewees t. Nu weten wij niet of zij leven of dood zijn en zij wcten niets
van onS . \\/ ij schamen ons diep, wij hebben ons altijd diep ges c haamd.
De llliJn bracht ons naar L ucknow, dc provin c iestad . We 7,aten da;:tr opg('sloten, als er iemand ziek werd . dan werd die Illet een afgesloten karretje
en een paard naar de dokter gereden . wc mochten niet weten waar we prec ies würen . Na drie dagen gin~en we in de treÎn . het was n;:tcht en de trein
bra c ht ons naar Calcutta . Het was een trein met twee locomotieven , één
ac hter en één voor; een nacht en een dag hebben wc gNeden . We \<.ondcn
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het eten niet eten, we wisten niet wie het k laar had gemaakt, wa s het een
rein persoon of was het geen rein persoon? leder vroeg zic h af, wie heeft
dit klaargemaakt en ni emand at het. In Calcutta za ten we wee r geîsoleerd,
dat duurde twee weken .

' Wij hadden vr ese l ijk sp i jt, dat was he lemaal niet wat wij gedacht hadden,
maar we konden niet meer terug . We hebben het gevraagd, maar he t kon
niet, we konden nergens heen, we mo c hten n ie t de st raat op.' Oe man: 'W e
wisten niet , dat we met een boot zouden gaan . ' 'Nee', zegt de vrouw, 'dat
was ons n iet ve r teld. Bij het zien van de boot ging er een gewe ldig gehuil
op, de mensen moesten apart, mannen en vrouwen en iedereen hui lde en
wilde terug, vee l mensen vie len flauw . Maar we moesten aan boord,
er waren mensen die van boord afsprongen en verdronken . Aan boord moc hten we weer bij elkaar, we hadden een hokje voor ons tweeën , afgescheiden
met gordijntjes. De boot vertrok, en we dachten, waar brengt die ons rtaar
toe, van een boot was ons niets gezegd. '
Tot zover het citaat en tot zover de 'oral history' .
In de rest van dit artikel zal worden getracht het boven geciteerde interview te confronteren met de gegevens, die uit de verschil l ende archieven
z ijn geput. De conclusie kan nu a l komen . Zo de periode der kontraktarbeid
al de kenme r ken van de voorafgaande slaventijd vertoonde, dan was dat niet
het geval bij de recrutering van de plantage-arbeider s in India. Oe verschillen
kunnen in twee kategorieën worden verdeeld : op het macro-niveau kan worden
aangetoond dat de emigratie van arbeiders uit India een heel ander effect
op het uitzendende land sorteerde dan de gedwongen exodus van slaven op
Wes t -Afrika en op het micro-niveau zal duidelijk worden, dat het recruteren
van kontraktarbeiders totaa l anders geregeld was dan het 'produ c eren' van
sJaven.

De overzeese migra tie en het effect op India
Numeriek springt het verschil tussen de slavenhandel en de kontraktmigratie
meteen in het oog. In totaal zijn er minder dan een miljoen Indiase kontrakta rbeiders volgens de daartoe opgestelde regels naar overzee geëmigreerd. Het
aantal Afrikaanse slaven, dat gedwongen over de Atlantische Oceaan werd
vervoerd , bedroeg meer dan 10 miljoen, van wie de helft in de periode 1750i 850 werd vervoerd . Daar bij moet bedacht worden , dat de totale bevolking
van West-Afrika ongeveer 25 miljoen bedroeg, terwijl de bevolking van
India op ruim 250 miljoen werd geschat. 4
Daarbij kwam, dat de Atlantisc he slavenhandel niet dan met moeite als
een gigantisch opgeblazen en verwrongen vervolg op de reeds bestaa nde Afrikaanse migratje van slaven kan worden gezien . De emigratie van Indiase kontraktarbeiders daarentegen paSTe geheel in de bestaande migratie-stromen in
India, naar de theetuinen van Assam, naar de jute-industrie van Bengalen en
naar de recruteringsbureaus van het Indian Army. Sterker nog, de geregelde
migratie vanuit India overzee vormde slech t s een klein onderdeel van de ongeregelde exodus van lndi ase arbeiders naar Ceylon, Malakka en Birma . Toen
rond J 860 er een onder officieel toe z ic ht staand ronse la ppara at werd ingesteld, hadden de 'rec ruiters' niet anders te doen dan als het ware een nieuw
slangetje te houden onder een kraan, die to ch al liep. 5
Een ander verschil betrof de band tussen het land van tewerkstelJing en het
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land van herkom st. Voor de Af r ikaa nse slaaf wa s zo 'n band onbestaanbaar;
na zi jn vertrek zag hij A f r ika nooit weer terug. Voor de Indiase kontraktarbeider s was dat ander s: hi j ver t rok met de ze kerheid van een gra ti s terugrei s na een over zees ve rblijf va n ten hoogste ti en jaar . Bovendien kon de In diase k on tra kt arbe ider co rresponderen met de achtergebleven familieleden
en k ennissen. Er werden zelfs spec ial e mogelijkheden geschapen om de brie ven
en postkaa r ten van de Indiase kontraktanten in Sur inam e tegen een geringf"
vergoeding via he t migratiebureau naa r India te st uren. 6 Bovendien
slaagden
vee l emigr anten erin na ve rl oop van tijd zoveel ge ld te spar en, dat een
deel daarvan via postwissels naar Ind ia kon worden ove r gemaakt. Helaas
is het onmoge lijk om aan te geven , hoeveel em igranten geld overmaa kten en
hoe groot de bedr agen per persoon war en . Wel is bekend dat die arbeidskontraktanten, die van Suriname naar India t erugkeerden, gemiddeld f 16.(f 192,- ) aan ge ld meenamen, nog afgezien van juwelen . Dit bedrag vormde
in India het dubbele van een gemiddeld jaarloon. Helaas is weer niet na te
gaan, hoevee l van de teruggekeerde emigranten over spaa rt egoe den beschikten . 7
Overigens bestaat er geen co m munis opinio over het effec t van de geIden, die op deze wijze India binnenkwam en . Enerzijds wordt erop gewezen,
dat deze gelden het leven voo r de ac hterbl i jvers dragelijker maakt en . Hoewe l
de lange-afstandsmigratie voor India a ls geheel slechts van marginale betekeni s kon zi jn, wa s he t wel degelijk va n voor deel voor bepaa lde ar me r egio ' s.8
A nderz i jds wordt de em igratie voor India als een ver l ies gez ien . De lonen
over zee moc hten voor de hard werkende - voo r a l manneli jke - emigr an t dan
wel genoeg z ijn om in e igen onderhoud te voo r zien; er was echter geen sprake
van dat daa r van een familie kon worden on derhouden. Zo droeg de Indiase
samenlev ing de ' r eprodukt iekos t en' va n de emigran t en, a ls zij nog te jong of
te oud waren om aan het produktieproces deel te nemen. Daartegenover
stonden ech t er geen of nauwelijks enige baten. 9 Ten aanzien va n het effect
van de slavenhandel op Wes t- A frika bestaat op dit punt overigens weinig disc uss ie. Veel hi st ori ci z ien de nadelige gevo lgen van de slaven handel, maar
strijden nog over de hoogte van de schade. 10
De afsc ha ffing van de kontraktmigrati e over zee op India heeft dan ook
een totaal ander effect gehad dan de afschaffing van de slaven hande l op Afrika . Wa t er wer d a f geschaft in 1917 betrof de emigra ti e van slechts een klein
deel van de Indiase arbei ders, die overzee werk zoc hten. Tot op de dag van
vandaag gaan grote groepen Indiërs naar het buitenland om hun posi t ie te ve rbeteren ; de afschaffing van de contractarbeid heeft daar geen essent iële
ve r ander ing in gebr acht. 1 I

He t mÎc r o-niveau: de we r ving van kontraktarbeiders in de praktijk
De 'intending emigrants ' we rden inderdaad vaak benader d door de 'r ecru i ters '
o t hun helpers in dorpen, bij de wasp laa t sen aan de rivier, op kermissen en bij
grote volksfeesten. Als de aangesproken man o f vr ouw be langste ll ing voo r het
aangeboden werk had laten blijken , dan werd hij of zi j ondergebracht in het
huis van de re c r ui t er, in het wervingsja rgon 'sub-depo t' genoemd. Da ar, in het
sub-depot moes t de gerec ruteerde dan de besli ssi ng nemen of hij of zij bij
het voornemen bleef om voor een aantal jaren kontraktarbeid aan te nemen .
D e loca le Ind iase bestuursambtenaren waren verpli ch t aantekening te houden
van a ll e emigran t en , die onder kontrakt wilden em igr eren . I 2
Na het ve r voe r uit het sub- depot naar het hoofd- depot in Ca lc utta vond
wederom een onderv r agi ng plaats, ditmaal door de 'Protec t or of Emigrants',
een door het Enge lse ko loniale bewind aanges telde bestuursambtenaar .
Daarna werd de g€'ronselden nog eens gevr aagd . of ze inde rdaad naar hun
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overzeese bestemming wilden vertrekken, ditmaal door dc sc heE'psdoktcr van
het schip waarmee ze de rei s zo uden ondernemen.
Het hierboven geciteerde interview wekt de indruk, dat a l dezE' controle~
op papier wel mooi leken, maar in de praktijk weinig voorstelden. Verkeerden
de kontraktanten na hun ee r ste kontakt met een ronselaar niet min of meer
in staat van gevangenschap? Uit de gepubliceerde cijfe r s blijkt echter dat er
ongeveer 30% van alle emigranten 'we~l ek te' tussen het moment van eerste
registratie en het vertrek van het schip. Voor alle kolonies, waar kontraktan ten heen gingen, bedroeg dat percen tage 15,5" voor de (ase tu ssen de eerqe
registratie in de provincie en het moment, waarop de gcrecrutE'erden het
hoofd-depot in Calcutta betraden. Voor Suriname a lleen bedroeg dat percen tage 11,93% . In de fase tussen het binnenkomen in het hoofd-depot te Calcutta en het vertrek van het schip verdween nog eens 17,87% van de emigranten, voor Suriname a lleen was dat 22,25% (zie tabel 1).
Nu ligt het voor de hand te veronderstellen, dat de meeste van deze
emigranten, die nooit zijn geëmigreerd, deserteurs zouden zijn geweest. Dat
is echter maar ten dele waar. De grootste groep 'weggelekte' emigranten is
niet weggelopen of teruggehaald door familieleden, maar gewoon weggestuurd
na de medische keuring. In de eerste fase bedroeg da t pereen tage iets minder
dan de helft , gedurende het verblijf in het depot te Calcutta ruim tweederde

(zie tabel IJ).
Overigens is het ook waar, dat er jaarlijks een aantal wervers werd
aangepakt, omdat zij één of meerdere em igranten tegen hun wil hadden vastgehouden (zie tabe l liJ). Maar er is geen aanleiding om te veronder stel len,
dat bedrog en valse schijn de kern van het wervingssysteem uitmaakten.
In de eerste plaats waren de hoofden van de wervingsdepots, dus de vertegenwoordigers van de rec ruterende landen, er steeds op bedacht om het systeem te verbeteren door betere ron selaa rs aan te stellen. A Ilen waren het
erover eens, dat de juist teruggekeerde migranten ideale werfagenten zouden
zijn. 13 Overigens liep elke werver, die door fraude of kidnapping aan arbeiders
wilde komen, de kans om aanzienlijke sommen te verliezen.14
Wat voor informatie stond de a.s. emigrant ter beschikking? Er bestaat
geen twijfel, dat de ron se laar in zijn wervingsvoorlichting de aantrekkelijke
kanten van het leven overzee naa r voren za l hebben gebracht, zoals de
relatief hoge lonen, vaak vier maal het inkomen in Brits- Indië. de gegarandeerde voedselverstrekking gedurende de eerste maanden na aankomst op de
plantage en de gratis huisvesting, medische zorg en de gratis retourpassage
na afloop van het kontrakt . Het is ook duidelijk dat een groot aantal schaduwkanten van de kontraktmigratie niet genoemd werden.
De nadelen van de emigratie konden overigens al vóór het vertrek van
de emigrant duidelijk worden uit de gesprekken die hij of zij kon voeren met
de overige gerecruteerden in het hoofd-depot in Calcutta. waar hij of zij gemiddeld drie (voor Suriname zelfs zeven) weken moest ve rblij ven . Onder deze
groep vertrekkers bevond zich altijd een aantal 'r eturn-migrants', die al een
periode van kontraktarbeid overzee achter de rug hadden, naar India waren
teruggekeerd, maar toch weer terug wilden naar een overzeese ko lonie.
De Surinaamse emigratie-agent schreef hierover :

As long as he (the intending emigrant) is in my depot up to the moment o f
embarkation, a period ranging from se ven days to two months, he has only
to sav that he does not wish to emigrate, to be released at once. For
though the agreement provided with his thumb-impression and the Protec tor
of Emigrants counte r signature had become a perfect l y legal document.
entitling me to prosecute an unwilling emigrant for breach of contract , na
such prosecution has ever taken place during the time I have been in c harge
of this agency, i.e. since 190 I . [)uring the time an intendin)Z emigrant is in
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rny depot he mixes daily with a large number, sometimes as many as 800,
of his co lleagues. They freely di sc uss among themselves the situation they
are in, they have the benefjt of the advice rende red them by a few returned emigrants who are embarking on a second term of indenture, and of
whom there are invariably a small number present. 50 it may be taken for
granted that at the time of embarkation 99 percent of the adult emigrants
are fully aware of the kind of life that awaits th~m on the othf'r side and
also , that any emigrant, who may originally have been rec ruited a~ainst
his will, ha s become fully rec on c iled to his fate, af ter discussing the matter
in all its bearings with others in the depot. 1 ,)

Overigens zi jn er ook aanwijzingen, dat de emigranten in het geheel niet geinteresseerd waren in de details van hun reis en werk overzee. Tot aan
het einde van het systeem van kontraktarbeid blijft er een groep onwetenden.
De 'Protector of Emigrants' in Calcutta :

l t must, however, be remarked that emigrants are almast invariably entirely indifferent as to what colony they are rec ruited for, and can with
difficulty be taught to distinguish bet ween them . They are all lncluded
by them in the gener ie term 'tapo' or an is land as distinguished from
Assam ... 16

Een reden voor deze onverschilligheid kan de grote aandrang zijn geweest
om uit India weg te komen. Vooral in tijden van slechte oogsten moesten hon derden half-verhongerde mannen, vrouwen en kinderen tot de depots worden
toegelaten, wier fysieke conditie hen elke kan s ontnam om ooit als emigrant
te worden uitgezonden . Hen wegjagen zou echter voor de meesten een ze kere
hongerdood betekenen. 1 7
Het is zonder twijfel verkeerd om voorbij te gaan aan de fraude en het
bedrog, die nu eenmaal onlosmakelijk verbonden waren met alle lange-afstandsmigratie. Op den duur echter moeten de retour-migranten in India
toch een zekere kennis over de recruterende kolonies hebben verspreid.
Al deze kolonies kregen een In diase bijnaam, zoals 'Damra of Damraila' voor
Demerary en 'Sranan ' voor Suriname, 'Miri ek ' voor Mauritius en 'Chinitat '
voor Trinidad. 18 In Suriname ontdekte men in de loop van de tijd toch een
verbetering in de voorkennis van de Ind iase emigranten over het werk, dat
hen wa c htte op de plantage. Op den duur bleek dat in Suriname meer dan 90%
van de kontraktarbeiders in India ook in de landbouw werk zaam waS geweest. 19
Een speciale ca tegorie in het wervingssc hema vormen de vrouwen . Onder
de gereglementeerde emigratie diende 40% van de emigranten uit vrouwen
te bestaan . In de pru.ktijk betekende dat, dat veel meer mannen met hUil gezin
naar overzee zijn vertrokken dan bij een vrije keu ze het geval wa s geweest.
Ongeveer 40% van de vrouwen emigreerde samen met hun man (voor Suriname
zel fs 50% ). Overigens behoefden de partijen niet al in India getrouwd te zijn
geweest, een deel van de als 'huwelijken' geregistreerde verbintenissen kan
pa s in het depot zi jn ontstaan . 20

He t einde van het wervingssysteern
Als het systeem van kontraktemigratie meer leek op de emigratie van Europea nen uit de zelfde tijd dan op de slavenhandel van vroeger . waarom is er dan
een ei nde aan gemaakt?
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De oorzaak van de agitatie tegen de kontraktmigratie li gt niet bij de
planters, die er genoeg van hadden, of bij de Indiase gemeenschappen overzee ,
maar bij 'derden': de Indiase nationalisten. Het jaartal van afschaffing spreekt
boekdelen: 1916. De koloniale autoriteiten in India hadden toch al niet vee l
op met de kontraktmjgratie en nu de imperiale regering in een grote were)doorlog was verwikke ld, wilde de Brits- Indische regering geen risico's nemen . 21
De campagne in India werd vooral gevoerd door de bourgeoisie . Als aanklacht tegen het sys teem lieten leden van gegoede families zich a ls kontrakt arbeider aanwerven om, aangekomen te Calcutta, zich met veel publ iciteit
te laten 'bevrijden'. Er is overigens geen protest bekend van de desbetreffende groepen kontraktarbeiders zelf. Evenmin was er sprake van een verminderd
aanbod. 22
In een laatste poging om de arbeidsstroom uit India op gang te houden,
stelden de importerende kolonies voor om een nieuw systeem van gesubsidieerde emigratie in te stellen . Alleenstaande vrouwen kwamen niet langer in aanmerking om gratis naar de plantagekolonies te worden vervoerd. Al deze plannen hebben tot niets geleid. De emigratie naar di chtbij gelegen gebieden ging
door, maar de export van arbeid naar West-Indië en Fiji kwam geheel tot
staa n. 23 Vooral de Westindische gebieden voelden deze plotselinge stopzetting
als een onrechtmatige daad. Er werd op gewezen , dat het toch met name de
blanke vestigingskolonies, zoals Canada en Australië waren die de Indiase
immigranten als tweede klas burgers behandelden. 24
De Surinaamse autoriteiten waren eveneens bezorgd over de stopzetting
van de aanvoer van kontraktarbeiders. Daar staat tegenover, dat reeds aan het
einde van de I ge eeuw een aanvang was gemaakt met de invoer van Javaanse
kontraktarbeiders. Bovendien was de behoefte aan kontraktarbeiders sterk ve r minderd. In de zestien jaren na 1900 waren er vijf jaren geen aanvragen
voor kontraktarbeiders uit India geweest. In totaal zijn in deze eeuw niet
meer dan 700 kontraktarbeiders per jaar uit India aangevoerd . Toch maakten

Suriname. Britsch-Indische immigranten. Kon. Inst. v.d . Tropen, Amsterdam .
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dE' pLJ.nters zich ongerust. 11e hoo f dto lk van de immigratie-dienst in Paramaribo, Siwl Persûd werd ill 19 14 met een retourschip rnee naar India gestuurd
Olll te zien, hoc de werving van arbeiders naar Surinarne kon worden verbeterd. H ij wees in zijn vers lag op het gebrek aûn kennis van de omstandigheden
in Suriname . Naast vragen over de hoogte van de lonen in Suriname, vroegen
de meeste Indiërs uil zijn geboortestreek in ernst of de kontraktanten in Suriname niet a ls beesten werden behandeld en n<J.ar hel lot van onRetrouwde
vrouwcn . 2 '.> In 1921 werd weer een Surinaamse missie naar India gestuurd, ditmaal gefinancierd door de Brits- Indische gemeenschap in Suriname . Nationalisten als Gandhi werd gev r aagd nieuwe emigr atie naar Suriname toe te
staan . Uiteraard waren de reacties negatief. 26
Zo heeft ook de afschaffing van het kontraktarbeidssysteem in India
geen enkele overeenstemming met de afschaffing van de transatlantische slavenhandel vanuit Afrika. Er is weinig bekend van een georganiseerde agitatie
tegen de slavenhandel "In Afrika zelC hetzij uit humanitaire, hetzij uit economische overwegingen . Beide motieven kwamen wel voor onder de abolitionisten in Europa. Bij de afschaffing van de kontraktmigratie uit India speelde
Europa nauwe l ijks een rol. In die campagne stonden de Indiase nationalisten
vooraan . Als hun belangrijkste drijfveren moeten humanitaire motieven
genoemd worden als ook anti-koloniale sentimenten . 27 Daarnaast lijkt er hier
toch ook duidelijk sp rake te zijn van een econom 'l sch motief om de emigratie
naar overzee in te dammen . De opkomende industrie in India had immers belang bij een zo groot mogelijk arbeidspotentieel in eigen land . Tinker schrijft :
at a time when Indian industry , increasingly under Indian ownership, was
having difficulties in obtaining adequate supplies of labour, people were
being syphoned oH by tlle indenture system . To the protests of humani tarians and politicians was added a powerful reinforcement : that of lndian
capitalism . 28
Verder onderzoek zal moeten aantonen of deze economische verklaring van de
beëindiging van de kontraktmigratie inderdaad van primaire betekeni s was .
Gelet op de voortgaande arbeidsemigratie van India naar Ceylon en Maleisië
na 1917 lijken humanitaire en politieke fa c toren in 1916 de doorslag te
hebben gegeven bij het stopzetten van de 'coolie trade' en niet het ee.:onomische motief. Deze laatste interpretatie van het einde van de Indiase kontraktmigratie zou dan mooi overeenstemmen met de rec ente historiografie
betreffende de afsc haffing van de Afrikaanse slavenhandel. Ook bij die gebeurtenis blijken humanitaire en. politieke overwegingen van doorslaggevend belang
te zijn geweest. 29
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De oor'zaken voor heL achterblijven van geronselde conLrac La rbeiders

Tabel I

A) In de periode tussen de eerste regi st ratie en de aankoms t in het hoofd-

depot te Calcutta .

Alle bestemmingen
Overlijden

0.03
1. 14
7. [9
0. 46
0 . 29
0.77
5. 62

D2sertie
Afwijzing
Weig ering
Teruggehaald door familieleden
Achtergebleven
Geen oor zaak bekend

Su riname
0.03
1.04
5. 65
0. 85
0. 1 I
0.4 5
3.80

%
%
%
%
%
%
%

15.50 %

%
%
%
%
%
%
%

11.93 %

B) In de periode na de aankomst in het hoofd~depot te Calcutta en het vertrek
per schip.

Alle beste mmingen
Ove rl ijden
Desertie
Afwijzing
Weigering
Teruggehaald door familieleden

Verblijf in het depot (aantal dagen)

1\1 .13. :

SurÎname

0.49 %
2.48 %
13. 5 %
I
%
0. 4 %

0.62 %
3. 13 %
16 .6 %
1.3 %
0. 6 %

17 .87 %

22.25 %

27

43

Alle percentages zijn gebaseerd op het aantal emigran t en bij eerste
regi stratie .
- desertie hoofddepot : Suriname

1880-1890: 4.9% ;

1906-1916: 1. 4%
- desertie hoofddepot : alle be stemmingen 1880-1890: 4. 2% ;
1906-1916 : 0.9% .
Bron : Yearly Reports on EmigraUon <Calcut ta, 1880~ 1916).
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Tabel II

Ziekte en Sterfte in het Suriname Depot te Calcutta, 1880-1916

~

~

c

0

~

~

Ol)

c

'e;.
Q)

.c
u

~

"
>

.c
~
~

,~

0

1880
I
1881
3
1882
9
8
1883
1884
20
1885 geen
1886
8
1887 geen
1888
16
1889
4
1890
4
1891
5
1892
5
1893
4
1894
8
1895
5
1896
3
1897
I
1898
2
1899
5
1900 geen
1901
4
1902
3
1903 geen
1904
1905
9
1906
11
1907
8
1908
7
1909
3
1910 geen
1911 geen
1912
4
1913
1914
1915 geen
1916
2

~

Q)
~

C
Q)
~

'"'

0

5
21
26
48
25

'"

:-;

Ö

0
0

~

Q)

.c
U

,
1
8

16
18
16
14

la

22
9
15
17
6
3
2
12
6
5
2
12
76
25
35

la

I

2
21
1
2
4

~

~

26
30
62
50

c

.:<
.:<
0

.:<
.:<
0

,S

c.

,."
~

2

00

c.

C

Q)

0

~

"0

,S
~

1
2

Q)

Q)

<lJ

"::<'"

"0
C

N

«'"

55
27
49
28
42
24
47
41
26

4

41
47
7
7
85
136
149
52

u

17
3

la

I

14
22
18
2
14
25

32

la

13

I

19
29
44
8

8
33

la

55
59
9

la

2

16

4

9
21

.>:
,~
N

~

~

Q)

C
Q)

>

8
9
5
2
2
4
1
3
5
2

8

Q)

"0
C

«

I
I

16
1

I

C
Q)

Q)

"0

'N

"0

?P

0

*

" ,81 1,32
7,51 0,97
7,29 0,97

20

22,82 1,03

11

la

12
22
25
29
36
35

la
3
5
5
9

4
16
30

.:<

2
39
21
48
54

3

3
8
8
9
6

c

Q)

Q)

4

2

c

Q)
~

,")

29

5
8
20

Bron: Reports on EmigraUon (Calcutta, 1880- 1916),
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.c

2
5
2
8
5
4

la

Q)

c

Q)

32

16
46
2

'N

c

Q)

<lJ
Q)
Q)

.>:

c

<lJ

<lJ

Ol

8,41
3,25
5,19
5,52
5,69

0,90
0,74
0,33
0,20
0,49

4,74 0,18

6,95
4,46
6,15
4,18
4,52
7,28

0,96
0,22
0,41
0,43
0,28

3,09 0,65
5,09 1,67

6
12
18
48
42
14

5,01
18,72 0,85
12,7 0,58
9,22 0,46

20
52
7

7,24 0,48
7,57 0,54
6,37 1,38

7

9,02 0,64

4,33 0,68

6,8

0,13

Tabel 111 Aantal verleende en ingetrokken vergwmingen tot het we rven van

contractarbe iders voor tewerkstelling overzee 18 72- 1916
Suriname
Ing.
Vert.

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
i879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
18 90
189 1
1892
1893
1894
1895
1896
189 7
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
19 06
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
191 5
1916

21
29

1
I

10
15
9

3

12
39
28
32
109
71

2

32
54
41
38
28
35
33
50
39
18
40
50
53

2

I

2
I

2

98
44

?

23
17
24
56
93
69
34
28
94
174
53

?

60

?

?

?
?
?
?
?
?
?
?

?
?

Bron : Reports on EmigmUon, (Calcutta,

Totaa l
Ing.
Verl.

258
375
320
326
306
375
286
443
559
452
576
757
838
306
466
345
5 11
7 17
768
1003
857
866
1023
838
755
539
701
801
J088
1283
1415
1370
114 6
870
768
566
598
571
658
724
1406
1211
643
556
498

9
12
7
21
12
16
18
7
11
14
16
6
13
7
4
3
4
15
20

22
2
8
6
13
12
3
27
43
27
44
37
30
47
36
43
35
25
27
22
22

54
48
35
16
27

1872-1916).
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KENMERKEN EN ONTWIKKELING
VAN HET SARNAMI
THEO DAMSTEEGT

Het inzicht dat de taal van de Surinaamse Hin dostancn niet het In diase Hind i
of H industani is, en du::. ook niet zondermecr "H indi " of "H industani" genoemd
kan worden, lijkt voor het eerst vaste vorm gekregen te hebben in 196 1, toen
J .H . Adhin in een ste llin g bij zijn proefschrift deze taal de naam "Samami
Hindustani" gaf, d.w . z . "Surinaams Hindustani". Terecht stelde Adhin dat deze
ta;:11 op dezelfde gronden als het Sranan beschouwd moest worden a l s een SurinüJmse taal, omdat de taal in Suriname z.e l f olltstaan was, op bas is van de tJ.[en die de contractarbeiders uit India hadden meegebrach t (vergelijk Adhin.
1980: 9 , 10). Het e l ement "Hindustani" in zijn benaming is echter minder juist
(zie onder), en is in later jaren dan ook meestal weggelaten, zod<.H de Jlaarn
"Sarnami" ontstond .
Waar aan is nu te zien dat het Sarnami een Surinaamse taal is? H et
is bekend dat de Indiase contractarbeiders voor een groot deel afkomstig waren uit de huidige deelstaten Uttar Pradesh en Bihar in cen traal Noord Ind ia .
Maar wanneer de taal van hun nakomelingen, het Sarnami, vergeleken wordt
rnet de in die st r eken van India gesproken talen, dan blijkt het Sarnami aan
geen daarvan identiek te zijn (en overigens ook niet aan enige andere Indiase
taal) . De verschil l en tussen de Indiase talen en het Sarnami zIJn onder te ,xen gen in de volgende vier categorieën :
I. H et Sarnami blijkt deels te bestaan uit een mengeling van grarnrnatika lc
vormen afkomstig Uit verschillende van de betreffende Indiase ta[en . Zo is de
eerste persoon van de t egenwoordige tijd (ham dekh{ló " ik z ie") af kom stig uit
het l3hojpuri, maar de derde per::.oon van de verleden tijd (u dekhis 11 h i i / zij
zag ") komt in India niet in het l3hojpuri voor, maar a ll een in enkele ande re talen (Darnsteegt, 1983).2. In samenha ng met dit eerste punt blijkt het Sarnami van geen der betreffende Indiase talen het volledige bestand aan grarnrnatikale vormen te bezi t ten . dus elk van die ta l en bezit vormen die in het Sarn~l.fni niet voorkomen.
DeLe tv.ce punten zi jn een gpvn lg van de omstandigheden waar de contractarbeiders in Suriname in terecht kwamen ; hieronder wordt daar verder op In gegaan.
3. In he t Sarnami zijn a l s gevolg van interne ontwikkeling - dus zonder invloed
van ande r e Surinaam::.e talen - nieuwE" grammatikale vormen ontstaan, die wc
in geen enke l e lndiuse taal aant reffen. bijv. de derde per'>oon vûn de verleden
tij d u dekhil "h i j/zij zûg " (nev envorm v<.Hl U dekhis) (l) arnsteegt , 1984 - 1).
4. Tens l otte blijkt het Sarnami ook invloed ondergaan te hebben van he~ Sranan . wat voora l b l ijkt uit Sranan leenwoorden . \ l\ logelijk is er ook invloed van
het Sranan op uitspraak en z in sbouw . maar dat behocl't nog nader onderzoek.
Deze Sranan-invloed kwam tot stand toen de Hlndostanen vaker in contact
kwamen met andere bevo l kingsgroepen, en zich daartoe het Sranan eigen

maakten .
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Deze vier punten laten duidelijk zien dat we bij het Sarnami met een Surinaamse taal te maken hebben.
H etzelfde geldt voor andere landen waar Indiase cont ractarbeiders, die
grotendeels uit dezelfde streken afkomstig waren (T inker, 1974: 52-60), heen
gevoerd werden, en zo hebben we bijv. op Mauritius (een eiland in de Indische
Oceaan), op de Fiji eilanden (bij Australië), en in het Ca raïb isch gebied
in Trinidad en Guyana ook talen die gesproken worden (of werden) door
Hindostanen, maar die niet met enige Indiase taal identiek zijn . Deze talen
worden in het Engels met een samenvattende term 'transplanted Hindi' of
'overseas Hindi' genoemd, en in het Nederlands kunnen ze 'emigranten- Hindi'
genoemd worden, waarbij 'H ind i' dan een verzamelnaam is voor de verschillende talen die gesproken worden in het gebied van Noord India waar de contractarbeiders van afkomstig waren . Deze verschillende vormen van emigranten-Hindi zijn wel alle met elkaar verwant, omdat ze hun basis hebben in
min of meer dezelfde Indiase talen, maar tonen toch ook onderling betrekkelijk grote verschillen, 0 . 3 . in woordenschat (gev olg van de invloed van omringende talen), maar ook op dlverse andere punten . Onderzoek naar deze
talen is pas sinds een jaar of tien op gang gekomen , en verkeert nog in een
beginstadium, maar het is duidelijk dat bij onderzoek naar het Sarnami ook
zoveel mogelijk de andere vormen van emigranten-Hindi betrokken mOeten
worden.
Het Sarnami wordt, zoals gezegd, gekenmerkt o.a. door een mengeling
van vormen uit verschillende Indiase talen, en door het feit dat van geen van
De talen van Noord {ndia (naar Blach, J . Application de la cartographie à
l'his i oire de l'lndo-Aryen, ed. C. Caillat en P. Meiie, Paris: Imprimerie Nationale, 1963, kaart I). De in de tekst genoemde talen zijn onderstreept .
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die talen alle vormen in het Sarnami voo r komen . Hoe is deze ontwikkeling
t e verklaren? Gezien de d istrikten in Noord India waar de contracta rbeider s
vandaan kwamen, spraken zi j van huis uit een aan t al ve r schillende t a len (8 ho jpuri, Awadhi , Magahi, Maithili, Braj e.a.). Die talen waren wel met el kaa r verwan t, maar wanneer ze n iet aan e lkaar gr ensden, gaven ze toc h probl emen in
de onderlin ge communica t ie. De con tractarbe ider s u it versch illende streken
werden in één depot geplaats t, in Calcutta 2, ve r vo lgens per sch ip vervoerd,
en in Sur iname over de plan tages verdeeld, waarbi j t aa l geen indelingsc rit er ium vormde . Het is weliswaa r niet onmoge l ijk dat spreker s van één taal incidenteel op één plantage te rech tkwamen J , maar ook dan troffen zij waarschijnlijk eer der aangekomen contractarbeiders me t een ande r e moedertaal
aan , of kwamen er later andere cont r acta rbeide r s. Al va naf het begin van he t
emigr at iepr oces werden de emigranten dus in een situa ti e gepl aatst die hen
min of meer dwong tot com munica tie met sprekers van ander e Indiase tal en
dan hun moedertaal. 4 Gevolg daarvan za l geweest zijn dat men die vormen
van de eigen moedert aal die de meeste problemen bleken op te leveren
voo r anderen , die met andere woorden voo r anderen het minst begrijpelijk
waren, za l zijn gaan mijden - en dat is een r eden waarom verschi ll ende Indiase
vormen niet in het Sarnami voorko men. Tege li jkertijd kwam er , omdat er
geen duidelijke meer derh ei d was van spreker s van één bepaalde Indiase
t aa l, een meng ing van vormen uit verschillende talen t ot stand. Zo ontst ond
een t aal die in de taa lkunde een 'koine! genoemd word t, da t is een contacttaal
on t staan door vermeng ing van nauw met e lkaar verwante t alen of dia lekten.
Afgez ien van bepaalde traditionele gebruikssituaties van taa l , zoa ls l ieder en
(vergelijk Arya, 1968: 6, 7), za l de eigen moedertaal zich in het a lgemeen
hoogstens binnen het gezin nog enige tijd gehandhaafd hebben, voorzove r men
al s gehuwd paar of gezin geëmigreerd was • maar gezien het zeer geringe
aantal van emigrerende echtpar en, en het feit dat de meeste emigr anten pas
in Su ri name een huwelijkspartner zochten (waarbij taa l geen rol gespeeld zal
hebben in de keuze , gezien het aanvankelijk geringe aanta l vrouwen), kan dit
niet op grote schaa l het geva l ge wee st zijn, en hooguit gedurende één gene r atie . Adhin (1980: 9) sc hat - zo nder daarvoor zei f rede nen te noemen - dat het
Sa rn ami a l r ond 1900 gevormd geweest za l z ijn, en een onderzoeker van het
emigr anten -H indi op Fiji heef t op gemerkt dat de taal van de oudste spreker s
niet verschilt van die va n de jonge r en , en geen specifieke Ind iase moedertaal
verraadt. s Hoe het proces van ineensmelting van de talen precies ver liep, en
welke facetten daarbij bepalend waren, is niet bekend; waarom bijv. een
Bhojpuri vorm u dekltlas Uhij!zij zag" in Suriname in onbruik raakt en vervangen wordt door de Awadhi of Magahi vorm u dekhis, is niet te zeggen . Wel is
duide l ijk - en dat is ook niet ve rba zend , gez ien de st reken waar de meeste
im migranten vandaan kwamen
da t het Sarnami voorname lijk gevor m d
is uit ooste li jke ta len van centraal Noord India. Dat bli jkt bijv. uit het
fe it dat het Sarna mi de aktieve vo l tooide tijd heeft, die kenmerkend is voor
de oos t elijke talen en in de weste l ijke ontbreekt. Overigens is het het opmerken waard dat het Sarnami een van de weinige, misschien de enige vorm van
emigranten-Hindi is die ook nog een duidelijk onderscheiden variantvorm heef t,
het Nickeriaans j sprekers van het Nickeriaans worden , naar men zeg t, alt ijd
duidelijk als zodanig herkend, o.a. aan de hand van grammatika en woordenscha t.
A l vo r ens ve r der in te gaan op de talen die het meest bepalend ge weest
zijn in de vorming van het Sarnam i, is nog één opme rk e lijk feit t e noemen,
namelijk dat de in Sur iname ontstane gemeenschappelijke taal , het Sa rnami ,
niet gebaseerd is op het Hindustani, de gemeenschappe l ijke omgangstaa l die in
Noord India en de len van Z ui d India gebr uikt wordt wan neer spr ekers van verschillende Indiase ta len met e lkaar in con ta c t treden (vgJ. Gambhir, 1983).
Het H industani, dat taalkundig te karakteriseren is a ls een "pidgin" (Sh apiro
en Schiffman, 1981: 207 e.v.), of een reeks "pidgins" - het gaat hier immers
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om sterk vereenvoudigde vormen van een we::.telijke taal van centraal Noord
Ind ia, in het algemeen gesproken door mensen diC' die ta,:"l niet als moedertaal
hebben - blijft in struk tuur altijd herkenbaar a ls van oorspron~ we~teJijk . ("n
zulke typisch ooste l ijke vormen als de zoëven genoemde aktieve vol tooide tijd
komen er, voorzover bekend, niet in voor . Da t maakt al waarschijnlijk,
en er zijn ook andere aanwijzingen voor, dat het ~arna rni niet geba~ecrd
is op he t Hindustani, al zullen veel conlractarbcidcr~ \Vel met de taal bekend
geweest zijn (Tinker, 1974: 140, 141), die daarom ook mo):?,clijk wc! enige invloed gehad heeft tijdens de vorming van het Sarnarni. Op z ich was wel aannemelijk geweest dat de Hindostanen ook in SlJriname het Hindustani gebruikt
zouden hebben als contacttaal, en bepaalde sprekers deden dat ook; de reden
dat dit niet op grote schaa l gebeurde, zou kunnen zijn dat de sprekers van
oostelijke talen ver in de meer derheid waren, en deze talen onderling nog wel
redelijk begrijpe l ijk waren . 6 Dat het H industani niet de basis is van het Sarnami, is overigens de reden waarom het minder wense l ijk is om van 'Sarnami
Hindustani' te spreken, zoals Adhin deed. 7
Hierboven is opgemerkt dat de oostelijke talen van centraal Noord
India het meest hebben bijgedragen in de vorming van het Sarnamij vraag is
nu in hoeverre dat nog verder toe te spitsen is. Wanneer nagegaan wordt in
welke Indiase taal of talen elk van de grammatikale kenmerken van het
Sarnami voorkomt - iets dat op zich niet probleemloos is, omdat de onderzoeks l i t er atuur over de Indiase talen (en hun dialekten) Soms tekort schiet blijken voora l het Awa dhi, het Bhojpuri en het Magahi een rol gespee ld te kunnen hebben (Oamsteegt, 1983). Alle drie deze talen hebben bovendien één of
meer unieke kenmerken (kenmerken dus die in Ind ia alleen in die taal voor komen) gemeenschappelijk met het Sarnami; de meeste van dat soort unieke
kenmerken heeft het Sarnami gemeenschappelijk met het Bhojpuri, zodat die
taal in elk geval belangrijk geweest is. 8 Hoewel ook Maithili-sprekers naar
Suriname gekomen zijn, lijkt het Maithili, een andere oostelijke taal, minder
aan het Sarnami bijgedragen te hebben: dit zal mede een gevolg zijn van het
feit dat het Maithilj nogal afwijkende vormen heeft vergeleken met het Bhojpuri en Magahi, die meer met elkaar overeenkomen, en zu lke afwijkende vormen werden bij de vorming van een gemeenschappelijke taal het eerst opgegeven, zoa ls we gezien hebben . Hetzelfde geldt voor de westelijke talen, waar van geen onmiskenbare sporen in het Sarnami t e vinden zijn . De sprekers daarvan, die in de minderheid waren ten opzichte van de sprekers van oostelijke
talen, zullen zich (voorzover ze niet een contacttaal als Hindustani of Urdu
gebruikten) aan de meerderheid aangepast hebben, en hoogstens nog in hun
uitspraak als 'westelijken' herkenbaar geweest zijn. 9 Verder dan deze conclu sie, dus dat het Bhojpuri, maar ook het Awadhi en het tl,lagahi belangrijk geweest zijn in de vorm ing van het Sarnami, va lt niet te gaan. en het is zeker
niet verstandig om één taa l aan te wijzen a ls de basi s van het Sarnami . zoals
men in het a lgemeen bij de elders gesproken vormen van emigranten- H indu
doet.
De ze pOSItIebepaling voo r wat betreft de talen die het meest aan het Sarnami hebben bijgedragen, is van belang voor het beschrijve n van de ontwikkelingsgeschiedenis van het Sarnami, en hetzelfde geldt voor de andere vormen
van emigranten-Hindi . !\"en heeft namelijk vaak, en niet altijd met deugdelijke
argum entatie (bijv. Durbin, 1977), aangenomen dat het Bhojpuri de basis
is van de verschillende vormen van emigranten-Hindi, en vervolgens de
taalontwikkeling van het emigranten- H indi beschreven als een proces van vereenvoudiging (simplifi ca tie), omdat er allerlei Bhojpuri vormen zijn die we niet
in het emigranten-Hindi aantreffen (bijv . Durbin. 1973). Nu is het op zich ongetwijfeld juist dat het emigranten- Hindi . vergeleken met het Bhojpuri . over
het geheel genomen eenvoudiger is , maar alleen wanneer he! Bhojpuri werkelijk de basi s is van het emigranten-Hindi. is die grotere eenvoud ook te beschouwen als een proces van taalontwikkeling.
n i t is met een voorbeeld
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te verduidelIjken. en wel aan de hand van het sys teem van respectvormen .
Respectvorrnen z jjn vormen die beleefdheid ton en, of juist niet tonen, van
de !>preker jegens degene die hij of zij aanspreekt. of over wie hij spreekt.
In het Neder lands is bijv . in de tweede persoon "u" een beleefdhe idsvorm, tegenover "je, jij", en in het bezittelijk voornaamwoord "uw" tegenover "je,
jouw" . H e t Sarnam i lijkt in eerste aanleg slechts één persoonlijk voornaamwoord voor de tweede persoon gehad te hebben, name l ijk
dat dus staat voor
Nederlands "jc , jij , UIl), maar wel twee be z ittelijke voornaamwoorden van de
tweede persoon, namelijk tor , en beleefder : tOhár, en twee vormen voor de
[weede persoon van het werkwoord : een neutrale en' een beleefde. 1 0 Het Bhojpuri heeft een veel uitgebreider systeem : volgens som mige besc hrijvingen (bijv.
Tiwari, 1960: 129-131, 146 en 167 e.v.) zelfs drie vormen van het persoon l ijk
voornaamwoord tweede persoon : één om minachting of intimiteit aan te geven
(ten), één neutraa l (tû), en één beleefd (ra urá), en daarbij ook drie corresponderende bezittelijke voornaamwoo r den (tor; tohá r; ,.áur), en drie werkwoo r dsvormen voor de tweede persoon . Wordt het Sarnami nu gezien als voortgekomen uit het Bhojpuri, dan moet de taalontwikkeling beschreven worden
als een proces van vereenvoudiging, waarbij het voor de hand zou liggen deze
vereenvoudiging in het respectsysteem te verbinden met het Llanvankelijk
wegvallen van kaste- en statusverschillen in Suriname (Speckmann, 1967 : 205,
206). Het beeld wordt echter anders wanneer we ook de gegevens van het
Awadhi erbij betrekken, omdat in de oostelijke Awadhi dialekten slechts één
vorm van het persoonlijk voornaamwoord tweede persoon voorkomt, name l ijk
tû. met één be zi ttelijke vorm : tohár (Saksena, 1937: 169,199).11 Uitgaande van
een bijdrage van o.a . het Bhoj pur i èn het Awadhi aan de vorming van het
Sarnami, kan de taalontwikkeling even goea besch reven worden a ls in principe
een voortzetting van het Oost-Awadhi systeem , uitge breid echter , als gevolg
van de taalmenging, met de Bhojpuri vorm tor, die ook van nut was voor het
SarnarTIl, orndat in het geval van het persoonlijk voornaamwoord verschil in
respec t toc h wel aangegeven werd, namelijk d.m . V. de werkwoordsvorm , maar
dit onderscheid in het bezitte l ijk voornaamwoord niet tot uiting kon worden
gebracht met het Oost-A wadhi systeem . ' 2 (He t gebruik van het persoonlijk
voornaamwoord áp voor 'u ' l ijkt in het Sarnami een secundaire ontwikkeling
te zijn al~ gevolg van de invloed van het Standa.:lrd-Hindi:, dat is al thans
waarSChijnlijk omdat deze vorm in het Sarnami gecomb ineerd wordt met
de al eerder bestaande beleefdheidsvorm tweede persoon van het werkwoord.) 1 :s
Dit IS natuurlijk maar één voorbeeld, en Ilet moet in verder onderzoek aangevuld worden, maar het laat in ieder geval z ien dat bij het beschrijven van de
taalontw ikkeling van het emigranten-Hindi voorzichtig te werk gegaan moet
worden.

tu

Een ander interessan t pun t in ver band met het Sarnami is de vraag
naar de redenen van taal behoud en -ver l ies. Terwi j l biJV. op Guade loupe (een
Caraïbisch eiland) de door de Indiase emigranten gesproken talen vrijwel geheel ver loren gegaan zijn, zijn er op Trinidad en in Guyana nog wel duidelijke
sporen van emigranten-Hindi te vinden, en wordt het emigranten-Hindi
op Maurit i us, de Fiji eilanden en in Suriname nog d.1gelijks gesproken . Factoren die het t aal behoud in algemene zin bevorderd zullen hebben, zijn het gebrek aan ondcrwij~ (of het volgen van onderwijs d.:tt in een Indiase taa l
gegeven werd, zoa ls een tijd lang in Suriname en op I"vlauritius), de rege lmatige
aankomst van nieuwe co ntrac ta r beiders uit India. en de aanvanke l ijk geïsoleerde po~itie van de contracta r beiders ten opzichte van de rest van de
bevolking. Maar dat zi jn factoren die voor alle genoemde emigratiegebieden
in gelijke" z in grgnlc1f>n lijken tf" hebben . dus die verklaren het verschil in de
mate van taalbeholJd of -verlies niet. Ook de begindatum van de con tractarbeid lijkt niet van belang te zij n, want op r..\auritius begon de contractarbeid
in 18)4, en in Guyana en Trinidad respectievelijk in 1838 en 1845. terwijl de
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immigratie in Suriname en Fiji pas vrij laat begon, in respectievelijk 187-"Ven
1879 (Lal, 1983: 13). Wel is natuurlijk het aantal contractarbeiders, in vernouding tot de al aanwezige bevolkingsgroepen, van belang geweest. Dat verklaart
het

taalverlies

op

Guadeloupe,

waar

het

percentage

immigranten

op

totale bevolking gering geweest is (Singaravélou, 1975 : [45). Een ~ndere
die voor het taalverlies op Guadeloupe wel is aangevoerd (Singaravélou,
139), zou het feit zijn dat de immigranten zowe l uit Noord als uit
India afkomstig waren, en deze groepen onderling al/een het Cr eools als

de

reden
1975:
Zuid

communicatiemiddel hadden; gezien echter het overheersen van de Zuid Indiase
immigranten (ca . 75%) lijkt er geen reden te zijn dat niet een ' koine' vorm
gebaseerd op de Zuid Indiase talen had kunnen ontstaan - immers was de
verhouding op Mauritiu s en de Fiji ei lan den precies omgekeerd (dus daar was
ca . 25% van de immigranten uit Zuid l ndia afkomstig (L al, 19 83 : 44», en daar
ontstond een 'koine' gebaseerd op de Noord Ind iase talen . De mate van
integratie van de immigranten in de overige bevolking is op Guadeloupe
zee r groot geweest, met veel gemengde huwelijken en veel bekeringen tot het
katholicisme. Ook op Trinidad, waar nu 35-40% van de bevolking uit H indostanen bestaat, lijkt een zekere mate van integratie plaats te hebben gevonden ; in ieder geval is nu ruim 25% van de Hindostaanse bevolkingsgroep chris-

telijk (Dur bin, 1973: 1292) - in 1921 ruim 10% (Brereton, 1981: II 2) - en dat is
veel meer dan in bijv . Suriname. De christelijke Hindostanen neigden er natuurlijk toe zovee l mogelijk westerse gewoonten aan te nemen, inclusief de
taal, en omdat het hun economisch beter ging dan de overige Hindostanen,
werden zij tevens een voorbeeldgroep , en neigden ook anderen tot verwestelijking, en daarmee tot het opgeven van de eigen taa l (Durbin , 1978: 36
e.v.). Toch is het de vraag of integratie in deze mate de verk larende factor
is. Hiermee is immers nog niet verklaard waarom er een hoge mate van
taalverlies te zien is in Guyana, waar de Hindostanen al vroeg in deze eeuw
de grootste bevolkingsgroep waren (Rauf, 1974: 35 , 37), en integratie in
de zin van gemengde huwelijken of bekeringen ook geen gemeengoed is
geweest. Mogelijk ligt de verklaring in een veronderstelling die wel eens
geuit is over de rol van de prestige-taal hierin (r-•.Aahabier, 1984: 24). Het
valt namelijk op dat van de drie landen waar de Indiase taal min of meer
behouden is, er twee zijn waar de prestige-taal niet het Engels is : Suriname,
en Mauritius (waar Engels sinds 1810 wel de bestuurstaal is, maar Frans de
veel langer gevestigde cu ltuur taal). In Guyana, en ook Trinidad, was daarentegen het Engels de prestige-taal, en dat was een situatie waarmee de Indiase
immigranten al vanuit India bekend waren, en het Engels was een taal die een
aantal van hen, zij het meestal in zeer geringe mate, al beheerst zullen hebben. Fiji stond we liswaar ten tijde van de immigratie uit fndia ook onder
Engels bestuur, maar dat was pas sinds 1874 het geval, vijf jaar vóór het
begin van de immigratie, en het is aannemelijk dat het Engels er nog niet die
positie van prestige-taal bezat die het had in de al lang onder Engels gezag
staande gebieden als Guyana . Wel maakten de Hindostanen in alle immigratielanden zjch, naarmate zij in contact traden met de rest van de bevolking, in
meerdere of mindere mate de omgangstaal eigen - in Suriname het Sranan,
en ook elders meestal een creolentaal - maar het geringe prestige van een
dergelijke taal was geen reden om de eigen taal op te geven . Hoe dat ook zij ,
in Suriname hebben alleen een aantal van die H indostanen die naar de stad getrokken zijn èn verwesterd zijn . hun eigen taal vrijwel verloren : ze spreken
bijna alleen nog Nederlands enlof Sran an (Speckmann, 1966); dit geldt overigens niet voor aJle H indostanen die zich in de stad gevestigd hebben (Hagoort

en Schotel, 1982).
Het emigranten-Hindi wordt echter niet alleen in zijn voortbestaan
bedreigd door de verwestelijking, maar ook, zoals bekend , door het geringe
aanzien dat het bij veel van zijn sprekers geniet. Denigrerende namen voor
het Sarnami als tutal bhcisá ('gebroken taaltje') zijn algemeen bekend, en ook
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de elders gesproken vormen van emigranten-Hindi krijgen zulk soort benamingen, zoals in Fiji de naam jangH
'jungle taal' (Brenfleis, \~7~: 163, 164).
Dit is deels te verklaren doordat in vooral de tweede helft van de 1ge eeuw,
en het begin van de 20e, in india het gesanskritiseerde Hindi veld begofl te
winnen als literaire en culturele taal, en daardoor ook giflg gelden als prestige-taal voor Hindoes in centraal Noord India. Hoewel sommige van de
oostelijke talen die de meeste immigranten spraken, wel een zeker prestige
hadden door de middeleeuwse literatuur die erin geschreven was, verloren zij
voor H indoes in dat opzicht toch terrein, terwijl voor de Moslems het Urdu
prestige-taal was. De immigranten brachten dit idee van prestige-talefl
mee naar Suriname, waar het in later jaren onderhouden en versterkt werd
door contacten met India, bijv. via religieuze bewegingen, en corresponderend
daarmee nam de minachting voor de eigen spreektaal toe. Ondanks de functie
die Standaard-H indi en Urdu ook buiten India zeke r kunnen hebben, is dat lets
dat te betreuren valt, gezien de waarde die men in psychologisch opzicht aan
de moedertaal hech!, o.a. voor zelfbewustzijn en creativiteit ; op de nadelige
effecten van deze houding tegenover de eigen taal voor de Hindostaanse gemeenschap is door anderen al afdoende gewezen (Marhé, 1983: 100 e.v.; Singaravélou, 1975: 147). Enige verandering in deze houding is onlangs geconstateerd op Maurit ius (Barz, 1980: 11). De enige vorm echter van emigrantenH indi die daar verder in gevorderd is, en veel verder, is het Sarnami, dat
in de eerste plaats sinds een jaar of tien o.a. gebruikt wordt voor literai r e
doeleinden, artikelen, en soms voor officiële voorlichting, waarbij het in het
Sarnami geschreven blad ' Sarnami', dat sinds 1982 drie keer per jaar uitkomt,
een stimulerende rol speelt. Intussen heeft het Sarnami literatuur van hoog
gehalte. 14 Daarnaas! is een proces van standaardisering in gang gezet, wat
betreft de spelling en grammatika; in dit verband mag het recente Sarnamispell ingsvoorstel van de 'commissie Adhin' met ere genoemd worden.' ') Hetzelfde, dus bezit van literatuur en een proces van standaard isering, geldt voor
het Sranan, dat opvallend genoeg één van de weinige, of ze lfs de enige creo!entaal is die zo ver gevorderd is in zijn emancipatie-strijd. Deze doorbrekende erkenning voor de eigen Surinaamse talen is een proces waar de Surinaamse
gemeenschap trots op kan zijn, een proces dat daarom ook alle steun verdient
die het nodig heeft. 16

oot

Noten
I.

Vergelijk het art ikel Sarnami Hindustani in de Encyclopedie van Sw'iname.

2.

De verschillende emigratielanden hadden elk een. eigen depot. De gemiddelde duur van het verblijf van de contractarbeide r s in de depots vóór
de overtocht lijkt echter niet zo lang geweest te zijn dat (alleen) daaruit
de verschillen tussen de diverse vormen van emigranten- Hindi te verklaren
zijn .

3.

Bij de verdeling over de plantages moest de Agent-Generaa l zoveel mogeli jk rekening houden met wensen van immigranten om samen ingedeeld
te worden (De Klerk, 1953: 82) .

4.

Op de plantages kwamen de H indostanen ook in contact met de Creolen
die er nog werkten, maar veel onderlinge communicatie lijkt er niet bestaan tE" hehhen, vergelijk Speckmann (1965: 34-36) en Brereton 0981:
113).

5.

Voor het Sarnami is op dit punt nog geen onderzoek verricht.
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6.

In de emigratielanden was wel de term 'p lantation Hindustani' gangbaar
voor de t aa l die de Hindostanen onderling op dc plantages spraken . Het
woord ' Hindustani ' hierin heeft echter geen betrekking op cle hier besproken algemene contacttaa l, maar is samenvattende term voor dc talen
van centraal Noord India, gezien de door Tinker (1974: 211) geciteerde
bron uit ca . 1913.

7.

Omdat de (meeste) vormen van emigranten-Hindi niet op het Hindustani
gebaseerd zijn, is het niet juist om, met Shapiro en Schiffman (1981: 67),
het emigranten-Hindi tot de creolentalen te rekenen.

8.

Adhin (1980 : 9), Kishna (1983: 81, 82) en Marhé (1985: 10 , 11) wijzen
vooral het Bhojpuri en het Awadhi aan als basis van het Sarnami, met het
Bhojpuri als dom inante basi staal. Zie echter Damsteegt (1983).

9.

De immigranten afkomstig uit andere gebieden dan centraal Noord India,
bijv. Zuid India, vormden een nog kleinere minderheid, en ook van hun talen zijn geen sporen in het Sarnami te vinden .

10. Zie over deze beleefdheidsvorm op

-0

Dam steegt (1984-1: 16, 17).

11.

Beide vormen komen ook in het 8hojpuri voor.

12.

Deze beschrijving van de taalgesc hiedenis dient nog nader onderzocht
te worden in samenhang met de andere vormen van emigranten-Hindi .
Zou biJv. het op Maurttlus gebezigde emlgranten-HlIldi, dat op het eerste
gezicht veel sterker overeenkomt met het Indiase Bhojpuri dan Sarnami,
hetzelfde sys teem bezitten èn alleen op het Bhojpuri gebaseerd blijken
te zijn, dan is de hier getrokken conclusie minder waarschijnlijk.

13. Indien namelijk het Sarnami in eerste aanleg zowel

tu

tu

dan zou moeilijk te verklaren zijn waarom
ook in
beleefdheidsvorm van het werkwoord kan voorkomen.

als áp gekend had,
combinatie met de

14. Zie hierover Bajnath (1978: 33-35) en Dams teegt (1984-2: 21, 22).
[5.

Zie OSO 4/i , p. 31. inmiddels is ook Marhé' s beschrijving van de grammatika van het Sarnami verschenen (l\;larhé, 1985).

16.

Voor her zieningen op Damsteegt (1983 en 19SIf-I) kan verwezen worden
naar een artikel dat verschijnen zal in een door R.K. Bar z en J. Siegel
geredigeerde bundel over de 'Overseas Hindi '-talen (Canberra, 1986).
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CHINESE KONTRAKTANTEN IN SURINAME
HUMPHR EY E. LAMUR & JEAN A VR IEZEN

I. Inleiding
Voor standers van de aLschaffing van de slavernij in Suriname voerden in de
\ge eeuw ve r sc hillende argumenten aan om dit instituut op te heffen . [en van
de overwegingen was de kosten faktor. Volgen s dit standpunt was een op slavernij gebaseerde produktiewijze in Suriname niet langer rendabel, onder meer
vanwege de gestegen arbeidskosten. Het zou voordeliger zijn om d(' produktie
van kolonia le wa ren met vrije of con trac tarbeid voort t e ze tten. De ze apVJ t -

ting \Von s teeds meer veld en reeds

.irLJ~~ _~vcr~

een begin gemaakt met de

import van Chinese cont ra cta rbeider s. H e t betrof è'Ë"A~p van I g Chi nezen
die uit Java afkomstig waren . Vier van hen ove rleden tijdensderei~nm1"=
11amej·deOverige 14 werden als suikerkokers en veldarbeiders op de plantûge
Catharina Sophia tewerkgesteld . De van Java af kom sti ge Chinezen wa ren rclJ tief hoge lonen gewend, wat de planters deed be sluiten niet langer arbeide r s
uit dat gebied te r ec ruteren . (Voor een uitvoerige analyse, zie I\nkum-Houwink, 19 74 . ) Zii be sloten voortaan uit China contrac t a rbeiders te importeren .

In totaal werden na 1853 ruim 2)00 Chinezen . yoornamelijk !lit China , ge Îrn -

porteerd en wel in de jaren 18 58 (487), 186 5 (286), 1866 (807), 1868 (5 17) cn
1869 (405). In hoeverre het overlijden van 4 van de ee r ste IS Chinezen tijdens
de rei s naar Suriname als rel atief hoog moet worden beschouwd, wordt duidelijk aan de hand van tabel I. (Z ie volgende pagina .)
In dit a rtike l staa t de vraag centraa l of het functioneren van Chinese
contractanten die in 1853 te Cat harin a Sophia werden t ewe rkgesteld een ondersteuning vormt voor het l i~erale 1ge eeuwse standpunt dat cont r ac t arbeid
voo rdelig was. In de volgende paragraaf wordt een beeld geschetst van de voedings- en hllisvestingsomstandigheden van de Chinezen te Catharina So;:>hia .
In de derde paragraaf worden enkele gegevens verstrekt over de mortaliteit
onder de Chinese cont r actanten onï een beeld te geven viJn hun ove rl evi ngskansen op de plantages . In de daaropvolgende paragraa f wordt nagegaan hee de
contractanten in het arbeidsp r oces hebben gefun c tioneerd . Een samenvatting
van de voornaamste co nclusies van dit artikel wordt In de laatste paragraaf
gegeven .

2. Voeding en huisvesting \ion de Chinese contractanten te Catharina Sophia
[\laar aanleiding van de steeds groter wordende vraaR van de planter':. naa r
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Tabel I . Ste rrt e onder Chinese contractanten onderweg naar Surinam e (J 8531870)

Jaar

Vert r okken
uit land van

herkoms t
1853
1866a
1866b
1868
1869a
1869b
~

18
"09

" 16
53"
203

299

Onder weg overleden

Abs. aantallen

"5
16
18

"

93

Aangekomen
in Suriname

Perc entages

22,2
1, 2
3,8
3,3
1,9
3 1, 1

I"
"04
403-

516
199
206

onderw eg vonden 3 geboorten pl aats

Bron, Koloniale Verslagen, Handelingen der Staten Generaal 1870-1871, Bijlagen p. 138.
contractarbeider s in de periode rondom de afschaffing van de sla vernij te
Suriname, gaf de medicus H. Dalton in januar i j 863 in een br ief enige adviezen voor ver be t ering van de benadering van nieuwe Ch inese contracta r beiders
(bijlage in Van de Gon Netscher, 1863). Op grond van zijn in Br it s-Guiana opgedane jarenlange geneeskundige ervar ing mee ve le soorten imm igra t ie,
maakte hij eni ge opmerk ingen
'" wegens den groot en en dikwijls noodlottigen invloed, die de verandering
van klimaat en levenswijze op de gezondheid en het leven der immigranten
uitoefent.
Naast a ll er lei raad betreffende de werving en se lectie van contractanten, gaf
hij ook zijn mening over de op vang a ls zij eenmaal op de plantage waren aangekomen . Over de voeding zei hij dat het zeer aan te bevelen is
. .. dat gedurende de eerste maanden na de aankomst en tot dat de immigrant voldoende bekend is met den aard van het van hem vere i schte werk,
een behoorlijke hoeveelheid goed en gezond voedse l worde verstrekt , teneinde te voorkomen dat hij zic h opvult met a ll erh ande slechte kost , zure
vruchten en r aauwe groenten, .. . , terwijl hem door tusschenkomst z i jner
t olken de schadeli j kheid en het gevaar onder het oog gebr agt moet wo r den,
va n z ich de maag met zul k schade l ijk en ongezond voedse l te overl aden
en den toestand van bloed en ingewanden te beder ven .
Ook wees Dalton op de preventieve we rk ing van goede huisvesting voor de
gezondheid en hij adviseer de
... om de immigranten te doen huisvesten in ruime , dr ooge en open
ge legen houten woningen, wier vensters en deu r en des nachts behoorlijk
gesloten kunne n worden , ten einde hen zoo vee l doen lijk tegen den invloed
van vocht, dau w en miasma te beveiligen en van koortsen en andere z iekten vrij te war en .
Hoe was de voedings- en huisvestingssituatie van de Chinezen te Cat harina Sophia in 1853, tien jaar vóór Dalton in 1863 zijn advies schreef? Was er
wat Catharina Sophia betreft de noodzaak voor een dergelijk advies?
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Voeding
Een inzicht in gegevens OVE"r de vOE"'ding Vün de Chinezen op de plantage Ca~
th<.lrina Sophia is niet eenvoudig tE'" verkrijgen. In de door ons bekeken archi('~
ven (PWIH) voor de pe r iode 1854~1 862 wordt in de eerste jaren van het verblijf v.Jn Chinezen op Cûtharina Sophia over de vOE'ding niet .J.part melding
)!.emaakt. 1"') (' Chinezen Lijn in de m.J.andstaten opgenomen bii de a lgemene post
van op de plantage uitgedeeld voedsel. Wat betreft het oordee l van de Chinezen over hel voedsel dat zij ontvingen, zijn ons nauwelijks gegeven:::. bekend.
H et enige archiefstuk betreft een brief van 4 juni 18 54 waaruit blijkt dat er
klachten waren. In deze bri ef die in het Maleis is geschreven en door twee
Chinezen werd onde rtekend, werd opgemerkt ..Qat in het be!;!in uitsluitend rij st
als voedingsmiddel werd verstrekt. Da t was op het moment dat de brief werd
ges c hreven niet langer het geval, daar zij alleen bananen in plaats ViJn ri jst
ontvingen, a ldu s de beide Chinezen. Tevens uitten zij de k1acht door de hier voor verantwoordelijke ook nog te worden gekort op de verstrekking van bana~
nen . Kennelijk hebben de Chinezen met deze brief hun doel bereikt. In de in
het Nederlands gestelde aantekeningen onde r deze brief werd de ö,Jnbeveling.
gedaan weer tot het verstrekken van rijst over te gaan . Waarsc hijnlijk waren
de ri chtlijnen die de direktie van Catha rin a Sophia hanteerde over de _vgrhoudin tussen de hoeveelheden te verstrekken ri ·st en bananen niet erg konkreet .
Bij de begroting staat een notitie dat, indien de bananerg~g"Öe~
post voor rij st verminderd kon worden (PWlB r no. 17 0). In 18 59 is er voor het
eerst sprake van aparte vermeld ing van voedsel voor Chinezen . De produkten
waren rijst, g.ezouten vis, vlees en spek; bananen werden niet meer genoemd.
De rantsoenen voor de 43 Chinezen waren in augustus van dat jaar : 2110 1/4
pnd rijst , 317 3/4 pnd vis, 2793/4 pnd vlees en 1[19/10 pnd spek. Vergelijken
we dit met de hoeveelheid aan slaven uitgedeeld voedsel, dan krijgen we het
vol?,ende beeld:
Tabel 2. Hoeveelheid voedsel per week uitgedeeld aan slaven en Chinezen
Produkt
rijst
gez. VIS
gez . vlees
gez . spek

Slaven (1857-1859)*
4482
827
249
199

gm
gm
gm
gm

Chinezen (1859)" ·~
6051,5gm

905 gm
802,25gm
321,IOgm

I

Van den Boogaa rt en Emmer, 1977: 212.

*-.. P.\\'.I.B.
De hoeveelheden la en voor de Chi nezen dus wat hoger dan voor de slaven.
Er lS ec ter een elemen
a niet UIt et oog moet- \vOfden verloren . Ui t ere
literatuur bl\)kt dat de slaven, naast de eerder genoemde produkten. meer
~,
namelijk bananen , haring, makreel, bloem , maïs, rum, melasse ,
zout , tabak en pijpen. Afgezien van zout , dat éénmaal werd genoemd , werd
voor de C hine zen geen melding gemaakt van verstrekking van meer produkten
in één en dezelfde maand . Wèl werd een enkele keer in plaab van gezouten
vlees of vis makreel genoemd. Bij de Chinezen lijkt dus sp rake te zijn van een
duidelijk minder gevarieerd en minder 'luxe' voedingspatroon dan bij de
slaven . Het mag dan ook niet zo verwonderlijk heten, dat sommige Chinezen
zich ter variatie af en toe enige eenden toeëigenden , waarover in een brief
aan de beheerder van Catharina Sophia geklaagd werd .
In de begroting over het jaar 1860 werd bij de po st 'mond -beho eften' met
betrekking tot de Chinezen een aparte opmerking gemaakt waaruit de voe dingskosten per jaar blijken.
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Onder deze rubriek zijn ook begrepen mondbehoeften voor de Chinezen
welke ter st erkte van 44 hoofden de som opleveren van f. 5027,-.

De voedinJ?s kosten ner Chiru:.es bedroegen in dit jaar dus 1. 114 ,25 . Dit is

(I. 0,3 1 per d,!&
In 1861 ontvingen de Chinezen over de maanden januari en februari ongeveer gelijke hoeveelheden rijst als in J 859. Andere produkten werden in
deze maanden niet apart genoemd. Gemeld werd slech t s dat 'de voor de
Chinezen ontvangen provisie in gebruik genomen is'.
In de maand maart (1861) trad echter een verandering op. Toen werd
kenne l ijk besloten dat, afgezien van aan zieke Chinezen, geen voeding meer
werd 'uit gedeeld', maar werd 'overgedaan'. Daar komt bij dat de hoeveelheden
die aan de Chinezen werden 'overgedaan' (v erkocht) drastisch waren verminderd (bijvoorbeeld rij st van ca . 2000 pnd in januari tot 600 pnd in maart) . Het
besluit om het voedsel aan de Chinezen te verkopen in plaats van te verstrekken was definitief. Welke overwegingen hebben tot dit besluit geleid en
hoe hebben de Chinezen hun voeding aangevuld, bijvoorbeeld door zelf te kweken of te kopen ? Deze vraag is voor Catharina Sophia niet met zekerheid te
beantwoorden. Wel is bekend dat de planters de con tra c ten met de Chinezen
veel te duur vonden en streefden naar verminde ring van de kosten. Eén
van de moge li jkheden was het besluit dat de kosten van voedsel niet langer
voor r ekening van de planters kwamen. Kennelijk werd dit besl uit in maart
186 1 te Cathar ina Sophia van kracht (voor discussie over dit onderwerp, zie
Wolbers, 1860). H et is denkbaar dat de Chinezen kostgrondjes hadden waarop
zij zelf voedsel verbouwden .

Huisvesting
Om de eerste Chinezen op Catharina Sophia te kunnen hui svesten werden
enkele van de bestaande woningen aangepast. Een jaar later werd een nieuwe
woning voor hen gebouwd van 150 voet lang en 15 voet breed, verdeeld in 15
kamers (PWlB, no. 161). Teven s werden een keukengebouw en een toilet gebouwd . De afmetingen van één kamer waren dus ca. 3 x 4,5 meter. Vergelijken
we dit met gegevens (van 1862) over een blok huizen voor slaven op de plantage George H endrik, dan zien we dat de slavenkamers iets ruimer waren. De
afmeting van deze woning was namelijk 120 voet lang en 15 voet breed, verdeeld in 8 kamers, wat neerkomt op een kamer van ca . 4,5 x 4,5 meter. Wij
hebben de indruk dat de huisvesting van de eer ste groep van 18 Chinez.en te
Cathar ina Sophia geen noemenswaardige probl emen opleverde. A nders lag dat
met betrekking t ot de latere groepen, wat uit het voJgende kan bl ijken . Ook
in 1856 werden woningen gebouwd, en wel voor de t e ve rwachten nieuwe groep
C hinezen. In het Koloniaal Vers lag staat daarover:
Het daarstellen van de wooningen voor de te verwachten Chinezen op de
gouvernementsplantage Catharina Sophia, met de noodige zijgebouwen.

(Kol. Verslag 1856, p. 723)
In een brief van 5 januari 1857 aan de beheerder van Catharina Sophia werd
echter geschreven dat
op dit ogenblik alleen het geraamte van het gebouw voor de Chinezen opstaat, en er zoo min aan het dak, als aan het beslag nog iets gedaan

is .
Of deze opmerking betrekking heeft op de woningen in het Koloniaal Verslag
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Tekening I. Platteg rond van de gebouwen op de plantage
(J 87:1).
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vermeld, of dat inmiddels weer met nieuwbouw begonnen was, is niet duidelijk.
Af en toe werden extra werkaamheden aa n de woningen voor Chinezen verri cht : in 1859 bijvoorbeeld werden de woningen door 'timrnerneger s' voorzien
van jaloezieën. Uit brieven van 1860 blijkt dat niet alle Chinezen in de
voor hen gebouwde woningen verbleven, rnaar ook in he t gebouw waar ambachtslieden logeerden. Na problemen tussen een machinist en Chinezen kreeg
de beheerder opdracht alle Chinezen over te brengen naar de speciaal voor
hen bestemde woningen. Enige maanden later bleek dit nog niet goed te zi jn
gebeurd. Nadat zelfs de Gouverneur hierover vragen gesteld had, werd andermaal aan de beheerder opgedragen:
... a lsnu onverwijld en zonde r onderscheid alle Chinese immigranten uit
dat verblijf te verwijderen, en aan het gebouw de bestemming le geven
zoa ls aan u opgedragen is . (PWIB, no. 145).
U it een schets , gevoegd bij een brie! d.d. 9 januari 1873 van de zendingspost
Catharina Sophia aan het kerkbestu ur van de Evangelische Broedergemeente(?)
wordt duidelijk dat de gebouwen met woningen yoor Chinezen vrij afj:elegen
ten opzichte van de andere gebouwen gesitueerd zijn (zie tekening I).

3. Mortaliteit onder de Chinese contractanten
Het aantal contractanten dat op de plantages in Suriname werkte is in de loop
der jaren sterk afgenomen, wat uit tabel 3 blijkt. De daling was voornamelijk
het gevolg van het expireren van de arbeidscontracten. Een andere oorzaak
was het hoge sterfte-overschot onder de Chinezen. Het sterftecijfer lag in de
meeste jaren tussen J 870 en 1880 boven de 3 procent en bedroeg in 1875 zelfs
ruim 5 procent. De mortaliteit werd niet gecompenseerd door geboorten waarbij beide ouders Chinees waren . DÎt Îs niet verwonderlijk gezien het geringe
aantal Chinese vrouwen onder de contractanten (zie tabel 3). De vraag
of de mortaliteit onder de Chinese con tr actanten als hoog moet worden
beschouwd, was niet te beantwoorden. Wij beschikten bij het schrijven van dit
artikel niet over vergelijkbare gegevens voor de Chinezen op Java en in China .
(Voor tabel 3 en 4 zie vo lgende pagina.)
Ook onder de voornamelijk uit mannen bestaande groep contractanten te
Catharina Sophia was de mortaliteit vrij hoog. Van de 14 die in 1853 op de
Gouvernementsplantage te werk werden gesteld overleden in 1854 2 Chinezen,
een van hen aan 'verouderde zweren ' . Een derde Chinees, Kio Tyai, overleed
een jaar later . Van de overige II keerden 8 in 1856 naar Java terug na beëindiging van hun arbeidscontract. De overige 3 verlengden hun contract, op
verzoek van de Surinaamse overheid, die hen vroeg om als tolk op te treden
voor de nieuwe groep cont ractanten die in 1858 werd verwacht. Van de 487
Chinezen die uit Hong Kong werden aangevoerd werden 39 aan Catharina
Sophia toegewezen (zie tabel 4). Ook na 1858 kwam het voor dat contractanten die hun co ntracten niet verlengden of naar hun land terugkeerden, werden
vervangen door nieuwe importen . Vandaar dat de aantallen die in de tabel
zi jn weergegeven van jaar rot jaar sterk fluctueren. Afname van het aantal
contractanten , zoals ujt de tabel blijkt, betekent niet dat het aantal Chinezen
in Suriname daalde. Vele contractanten hebben zich na beëindiging van hun
contract a ls vrije arbeiders of als zelfstandigen in Suriname gevestigd.
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L .lbe l 1. Mortalite it onde r de Cllin ese contra c t.ant en (Surinam e)
Jaar

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
188 1
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1839

A antal c onLracLal'lJü ide rs op

!vi

M

V

1, 262

149
20
16

42
13
11

36

6

7
7

7
7
4
5
5
1

n6

749
444
332
442
207
17 1
117
39
21
16
4
4
3
4
4

J

6
I

1
1
0
0
0
0
0
0
I
1
I

9

7

januari
'/ '

1

I

I

I
I

0
0

5
5

I

1

1
1

I

0
0
0

l ,l

1.700
1, 489
828
785
464
352
248
214
178
119
41
23
18
6
6
5

I
1
1
1
1

S te rft ecijfer per 100

3,8
2.9
5. 1
1.6

3.0
4.0
2.0
1. 2
3. 1

0

Bron : Ko lonial e Ve rsla gen

Tabel 4. Chin ese contra ctan ten te Ca Lharina Sophia (per 1 januari)
Aanta'l
Jaar
Jaar Aantal
Jaar
Aan tal
Jaar
Aanta l

1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

14

12
11
3
3
42
39

186 1
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

40
40

84

187 1
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

82
17
14
10
6

1881
1882
1883
1884
1885

2
2
2

0

2
2

2
2

4. Libe ral e ideolog ie en cont ra ctant en te CaLhari na Sophia

~arn ~~19J7 :

365-367), een van de rep:-es.entanten va n de. libera le ideovan oordeel dat een eventuele stljgmg van de arbeIdskosten door
de vervanging van slaven door contractarbf:jde r ~l LOU wo rden ~ecur l lpensee r d

logïë;-wa-

door een ho.g.er.~_.ar.be.~RIodukti.Yl.t.e.i t. Verder ste lde hij dat de invoering van
me c haoiserjn~io --*---.9.grarische secLGI..-niet mogelijk wa~ bij een op slavcrn "lj
gebasee rde produktiewijze. Naarma t e de winsten van de plante rs in Suriname
afnamen, groeide in de eerste helft van de negentiende eeu w he t aan tal aanhangers van de liberale ideologie. zowel onder de planters als in kr ingen van
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de Nederlandse overheid. A ls uitvloeisel van de gewijzigde opvattingen werd
reeds in 1853 een begin gemaakt met de invoering van cont ra cta rbeid in Suriname. In dat jaar werden 18 Chinezen, afkomstig van Java, als su ikerkokers
of veldarbeiders op de gouvernementsplantage Catharina 50phia tewerkgesteld.
Hoe hebben deze con tra ctanten in het arbeidsproces gefunctioneerd?
Voldeden zij aan de verwachtingen die de planters en andere aanhangers van

de liberale ideologie hadden? Voor de Chinese contractanten te Catharina
Sophia werd het maximale aantal arbeidsdagen per jaar gesteld op 300; de

zondag was een vrije dag. Een volledige dagtaak werd vastgesteld op 8
uur voor veldarbeid en 10 uur in het geva l van fabrieksarbeid. Het Joon bedroeg voor een vo ll edige dagtaak f. 0,39. Contractanten die slechts 3 à 3,5
uur per dag hadden gewerkt, werden geacht 1/3 van een dagtaak te hebben
verricht, terwijl 6 à 6,5 uur arbeid als een 2/3 dag werd vergoed . Aa n een
contrac tant die naar het oo rdee l van de opzichter 'lui gewerkt heeft' werd
slechts 1/3 of 2/3 van het dagloon uitbetaald, ook al had hij een vo lled ige
dagtaak van 8 of 10 uren verricht. Het door ons verzame ld e archiefmate ri aal
over de werkroosters en betalingslijsten der Chinese immigranten (Ar chief
van de PWIB) heeft betrekking op de maanden augustus 1859 en 1860 , en

maart 1861. De gegevens werden op jaarbasis omgerekend en leveren het volgende resultaat op. In 1859 bedroeg het aantal gewerkte a rbeid sdagen per
contractant uitgedrukt in volledige dagtaken 195. Dit is slechts 65 procent
van het maximale aantal van 300 werkdagen dat door de planters werd
verwacht. Het werkverzuim, het aanta l niet gewerkte arbeidsdagen van
10 5 (35 procent van 300), was s lechts voor een gering deel toe te schrijven
aan ziekte. Het verzuim wegens ziekte bedroeg 25 arbeidsdagen wat neerkomt
op 8 procent. Een vraag is of het onderscheid tussen ziekte en gezondheid
dat door de medicus of direkteur werd gehanteerd overeensternde met de ervaringen van de Chinese contractanten . Bij gebrek aan informatie over
dit probleem is aangenomen dat dit doorgaans wel het geval was. Dan moet
worden aangenomen dat de 'geringe' produktie van de Chinese contractanten
in 1859 ook andere oo r zaken had dan ziekte.
Het loon van de contractant bedroeg f. 76,- en was dus vrij laag,
wat echter niet verwonderlijk is gezien het geringe aantal gewerkte arbeiflsdagen in dat jaar. In 1860 lag het aantal gewerkte dagen per contractant

hoger dan in 1859 en bedroeg 226 dagen, dat wil zeggen 75 procent van het
maximale aantal van 300 . He t aantal niet gewerkte arbeidsdagen bedroeg 74 ,
een werkverzuim van 25 procent . Ook in dat jaar vormde het ziekteverzuim
van 17 dagen (6 proc ent) slechts een fraktie van het totale aantal niet gewerkte dagen. Per contractant werd in 1860 f. 88,- aan loon uitbetaald. In het
jaar 1861 was de situatie niet veel anders dan in de beide voorafgaande jaren .
Het aantal gewerkte dagen per Chinees bedroeg 240 (80 procen t) en het
aantal niet gewerkte dagen 60 (20 procent). Het ziekteverzuim was echter
beduidend lager dan in de andere jaren en bedroeg slechts 5 dagen per contractant, dat Îs nog geen 2 procent van 300 werkdagen . Het uitbetaalde loon
bedroeg f. 93,- .
Tabel 5.
Jaar

Aantal gewerkte arbeidsdagen en werkverzuim per jaar per Chinese
contractant te Catharina Sophia, in 1859, 1860, 1861.
Aantal gewerkte arbeidsdagen

per jaar, in procenten van
300 werkdagen

1859
1860

75

1861

80

9
176

65

Werkverzuim per jaar, in procenten
van 300 werkdagen. wegens:
Ziekte
Andere reden
Totaal
8
6
2

27

35

19

25
20

18

Uit het voorgaande blijkt .,gat de arbeidsproduktie van de Chinese contractant
te Catha rin a Sophia in de ' aren 18 59 1861 ver achter bleef bi'
verwachtm
_ gen der D anters. H et werkver zu im lag vrij hoog en bedroeg 20 tot 35 procent
van het maximale aantal arbeidsdagen van 300 per jaar. Ziekte bleek niet de
voornaamste oorzaak te zijn van het ho e werkverzuim; het ziekteverzuim
lag tussen 2 en
procen. _ ~ IS de planters van Catharina Sophia dus niet
gelukt om de Chinese contractanten te doen functioneren in het arbeidsproces
overeenkomsti de vereisten van het roduktie s st
. Wat was het oordeel
van de planters over et unctlOneren van de contractanten? Over het algemeen waren zij zeer tevreden over de Chinezen. Dit positieve oordeel betrof
echter de grote in zet , ijver en goede wil van de contractanten. Minder positief was het oordeel der planters over de\~~RLQ.Çj~der arbeiders.
Het werk werd goed door hen verrigt, doch men kon van hen op geen volle
taak rekenen; vooral voor het veldwerk waren zij minder geschikt, doch
zij voldeden zeer goed bij huis. Hunne gezondheit liet over het algemeen
veel te wenschen over, .. . . (Koloniale Verslagen, Handelingen der Staten

Generaal 1855-1856. Bijlage: 847).
Onze conclusie over het functioneren van de Chinezen in het arbeidsproces
blijkt dus grotendeels overeen te stemmen met het oordeel van de planters.
Het op (Chinese) cont ra cta rbeid gebaseerde produktie-sy steem te Catharina
Sophia voldeed in de jaren 1859- 186! niet aan de eisen van de planters.

5. SamenvaLLing
De voedings- en huisvestingssituatie van de eerste groep van 18 Chinese
cont ractanten die te Catharina Sophia te werk werden gesteld verschilde niet
essentieel van die der slave n . Over het oordeel van de Chinezen ten aanz ien
van deze as pecten van hun levensomstandigheden is dus nauwelijks iets
bekend. Wel blijkt uit een door hen geschreven brief dat zij z ic h in 1854 beklaagden over het besluit van de direktie om rijst als voedingsmiddel te vervangen door bananen .
De arbeidsproduktie van de Chinese contractanten te Catharina Sophia
in de jaren 1849- 1861 bleef ver achter bij de verwachtingen der planters . Het
werkverzuim lag vrij hoog en bedroeg 20 tot 35 procent van het maximale
aantal a rbeidsdagen van 300 per jaar . Ziekte bleek niet de voornaamste
oorzaak te zijn van het hoge werkverzuim . Het is de planters van Catharina
Sophia dus niet gelukt om de Chinese con tractanten te doen functioneren
in het arbeidsproces overeenkomstig de vereisten van het produktieproces.
~ Wij danken Hanneke Kosse n , Ton de La at en Jan Tieken voor hun hulp.
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Bijlage

De tolk Oey Kim Sing
Van de eerste 14 Chinese immigranten die in 1853 in Suriname uit Java arriveerden , zj jn er in 1857 drie geweest die na het expireren van hun con tra c t
een nieuw contract aangingen . Di tmaal werd hun een con tract geboden voor
de fun ctie van opzichter en tolk . De bedoeling was dat zij de binnen niet al
te lange tijd te verwachten nieuwkomers zouden begeleiden .
Eén van deze Chinese tolken was Oey Kim Sing, ook wel Tenga genaamd.
Hij woonde op de plantage Cathar ina Sophia, maa r reisde als gevolg van zijn
werk r egelmatig naar Paramaribo of naar andere plantages. Uit de archieven
(PWIB) zijn enige gegevens omtrent zijn leven te achterha len .
[n 1859 wo rdt gemeld dat Oey Kim Sing een verzoek gedaan heeft 'dat
hem voo r de vrijdom worde afgestaan, het slavenkind Christoffel, zoon van
Santje, geboren in 1858 ... ' . In 1860 blijkt bij Gouvernementsresolutie dat aan
d it verzoek vo ldaan is en dat zi jn zoon gemanumitteerd is onder de naam van
Christoffel Marius Kim.
H alverwege het jaar 1860 blijkt uit vertrouwelijke stukken dat Oey Kim
Si ng beschuldigd wordt van het opkopen van gestolen gouden sieraden . Men
ste lt een onderzoek in:
Aangezien hij onmiddellijk na zi jn aankomst uit Nickerie naar Catha r ina
Sophia is vertrokken, alwaar hij vrouwen kinderen heeft. zoo ben ik
door den heer Procureur-Generaal aangezocht om onderzoek naar de opgeme l de goederen bij de meid van dien tolk - met name Santje - te doen bewerkstelligen . D ientengevol ge wordt u uitgenoodigd om olwerwi jld. zooweJ
in de wooning van voormelde Santje als in die van hare betrekkingen te onderzoeken .... (Bri ef 20 juni 1860).
In een vertrouwelijke brief van enige weken later wordt het verzoek gedaan
om nader te vernemen hoe Santje zich gedragen heeft met betrekking tot de
gepleegde diefs t al . Tevens wilde men weten of zij Uitlatingen gedaan heeft
waaruit afgeleid zou kunnen worden dat zij bekend was met de oorsprong van
de bij haar gevonden sieraden en geld. De conc lusie dat Oey Kim Sing zich
inderdaad aan genoemde feiten had schuldig gemaakt , blijkt voorbarig . Enige
weken later wordt namelijk geschre ven :
Met terugzending in twee verzegelde doosjes van de gevonden voorwerpen
en muntstukken , mij toegezonden " 0' verzoek ik u die voorwerpen wederom
aan de me id Santje van plantage Catharina Sophia te geven , als zijnde b ij
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onderzoek te Nickerie gebleken, dat de aldaar ontvreemde voorwerpen,
zich daaronder niet bevinden . (Brief 14 juli 1860).

Het laatste feit met betrekking tot Oey Kim Sing dat wij vonden was dat hij
weer iets later in 1860, ook voor zijn vrouw Santje een verzoek tot vrijdom
gedaan heeft.
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CHINESE KONTRAKTARBEIDERS
IN SURINAME IN DE 1ge EEUW
JOKE ANKUM-HOUW INK

Deze titel roept meteen de vragen op: waarom moesten er in Suriname kontraktarbeiders komen, en waarom Chinezen?

1.

~,

aarom

WQ S

er een tekort aan arbeidskrachten in Suriname?

Eng-eland had in 1807 de slavenhandel verboden. Dit gold ook voor Suriname
dat op dat moment in Britse handen was als gevolg van de Napoleontische
oorlogen . Na teruggave aan Nederland sloot de Nederlandse r eger ing zich bij
dit voorbeeld aan . K landestien ging de aanvoer nog wel door, maar het aan tal
slaven nam toc h sterk af. tn 1834 schafte Engeland de slavernij af, in 1848
gevolgd door Frankrijk. Het was duidelijk dat Nederland niet achter zou kunnen blijven. In 1858 werd het daartoe dienende wetsvoorstel ingediend, en in
1863 werden de slaven vrij verklaard, met een overgangsperiode van 10 jaar
waarin zij gedwongen waren een arbeidskontrakt af te sluiten. Door de ervaringen van m.n. Brits~Guiana, waar na de vrijlating ca . tweederde van de slaven de plantages had verlaten, gingen de planters rond 1850 serieus uitkijken
naar vervan~ende arbeidskra chten.

2. Waarom Chinezen ?
Imm igr atiepogingen met Nederlandse boeren, bewoner s van de Portugese eilanden en negers uit het Car ibisch Gebied waren om ve r schillende redenen
een mislukking gewor den . In J 853 diende een aan fa I planters bij het gouvernement in Suriname he t verzoek in voor steun bij het werven van arbeiders uil
China, Java, Calcutta of elders. Hieruit sprak geen enkele voorkeur. Het
gouvernement zorgde voor de aanvoer van de eer ste twee groep\:!1\ Chi lleLen,
in (853 en 18 58 . Daarna werden werving en aanvoer aan het particulier in itiatief overgelaten . Daarop sloten Engeland en Frankrijk hun koloniën voo r werving van kontraktarbeiders anders dan voor de eigen bezittingen , uit angst
voor verkapte slavenhandel. Dat was althans het officiële argument . Hierdoor
vielen de Westkust van Afrika en Brits-Indië af, en bleef eigen lijk alleen
China over, waar sinds de jaren '40 van de 1ge eeuw een enorme hoeveelheid
arbeiders door de Wester se mogendheden vandaan was gehaald, en waarmee
Nederland in 1860 een kontrakt had gesloten dat de werving van arbeiders
regelde.
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3. Werving in China
China had z ic h al lange tijd weten t e besc he nn cn tegen invloeden va n buitenaf
door een a bso luut ve rbod van handel met het buitenland en va n emigratie .
De zui delijke pro v incies Fukien en Kwantung konden hier we l en igsz În." mee
smokke len , zjj hadden dan ook een eeuwen lange migratie t raditie. Door druk
va n voor a l Enge land werd China bi j he t ve rdrag van Nanking in 1842 'opengebroken ', C hina moest enke le havens openst e ll en voor de buiten landse handel
en stond Hongkong in pac ht aan Engeland a f. In 1850 we rd emigrat ie, waar
voo rd ien de doodstraf op stond, gelegalisee rd . Op gro t e schaa f werden arbeiders voor plantages en mi jnen geworven, voor het allergroo t ste deel in Fukien
en Kwan tung. Door overstromingen, hon ~e r s nod en , overbevolk ing en zwa re belastin gen waren in de periode daarvoór duizenden naar de nog absoluut
niet geïndustriali seerde steden ge tr okken, die deze toevloed geheel ni et konden
a bsorber en. De en ige uitweg was mig.rat ie, via de openges t elde Chinese havens, het Protug ese Mac ao en het Brit se Hongkong.
In het begin gebeurde dit zonder enige regeling, en het verschilde
dan ook nauwelijks van slavenhandel . Dit gold in elk geval voor de gevangenen
in de talrijke cJanoo rlogen, die volgens oud gebruik door de overwinnaars werden verkocht, voor gekidnapte krotbewoners, en voor degenen die v lak voor
vertre k van het schip met l ist en mooie woorden aan boord waren ge lokt. Het
kom t zee r bekend voor ! Voora f Macao me t zi jn speelholen en Swatau, cen tru m
van opiumhande l, waren in dit opzicht beruc ht . De menSen werden er r espektieve l ijk in de schulden gejaagd en bedwe l md. Na kla chten over gruweli jk
misbruik door Spaanse, Engel se en A mer ikaanse wervers vaa rdigde China in
18 59 een proc lama t ie uit, waarin a d sp iran t~mig r anten dringend werd aangeraden naar een emigr atiehuis te gaan en daa r me t de wervi ngsagenten en
de speciaa l daarmee belaste Chinese ambtenaar het co ntract op te stel len.
H ierin moest de plaats van bestemming staan , waar overigens nog wel eens de
hand mee we r d ge licht. Bloedige opstanden waren geen uitzondering a ls
bleek dat van bestemmÎng werd ve r ander d, voo r al als het Peru of Cuba
gold , beide zee r berucht. Tussen 1865-1871 kwamen op 8 van de 10 schepen
met bestemming Per u of Cuba m in of mee r ernstige muiterijen voor. Van één
schip werd zelfs het gr ootste deel van de bemanning vermoord en de over geblevenen gedwongen t erug te va ren naar China.
In
1860 sloot China een ve r dra g met Enge land en Frankrijk waarbij de
werving van kontrak tar beider s we rd gerege ld. Dit verdrag ~ol d eveneens voor
Neder land . en bevatte beschermende maatregelen voor de migrant. De emigrat ie-agent zou a ltijd in het emigratiehuis aanwezig zi jn, de Ch inese ambt enaar
had overal toegang, zoda t hij el ke klach t kon hor en. Ook de politie had
overa l toegang, en was bij inschep ing en ve rtr ek aanwezi g. De pra ktijk
was echter anders door de enorme cor ru ptie in het ambtenarenapparaat. Vooral in Macao bleef de uitvoer een r ege lrechte slavenhandel. zodat deze haven
na l ang aandringen van China in 1875 voo r kontraktmigratie we r d gesloten.
Chi na ze lf had toen al alle kontraktmigratie ve r boden, nada t het in een
laats te poging de zaak onder con tro le t e krijgen in 1866 een nieuw verdrag
met Engeland en Frankrijk had gesloten . Daarbij werd het recht op vrije
terugkee r vastgesteld en op mensenroof de doodstraf geste ld . H et we r ven.lvan
arbe iders zo nder st aats toe zic ht w erd verboden, en het mochten alleen nog
vrije emigranten z ijn, die de rei s op eigen kosten ondernamen. Ook dit
bl ee f een dode letter. In 1875 gaven wervers tijdens een proces toe dat 60%
onv r ij willi g ging .
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4. Komst en verbli jf van de Chinezen in Surinam e
Een voorz ic ht ig begin met aanwerv ing van Ch inese arbeider s was een groep
va n 18 Ch inezen, die in 1853 door he t ouvernement 0 Java werd gekontraktee;(lvoo r e gouvernementsp antage Cathar ina Sophi a. Onderweg overleden
er drie, vie r in Suriname zelf. Aa n het ei nd va n het kontrakt gingen er acht
t eru g, en drie bleven, na lang aandringen, als tolk voor de eer st e groep uit
C hina: 500 ui t K anton . Ook deze mensen waren door he t gouvernement
aangeworven . Aan particulieren zouden er 325 worden ' ve rhuurd' , de rest was
voor gouvernementsdienst. H et kontrakt was voo r 5 jaa r, met gratis te rugrei s,
een vast maandloon, onderda k , voe ding en medische zo r g gratis, en tw ee maa l
per jaar een nieuw ste l kle ren . De planters konden inschrijven voor minimaal
25 'hoofden' voor f. 300 per stuk. Er kwamen slechts weinig aanvragen binnen, en deze nog onder voorwaarde van wi iz iging van de kon trak tvoo rwaarden .
De ze reac tie was ni et te verwachten na het verzoek om hulp bij het werven
van arbei ders in \8 53 . De voorwaarden waren ge l ijk aan die in Brits- Guiana,
en moeten dus bekend zi jn geweest . Wolber s ziet hierin dan ook een verkapte
poging van de planters om de afschaffing van de slavernij uit te stellen
met de eis dat eerst voo r verva nging moest worden gezorgd. De geëiste wijz igi ngen van het kontrakt werden door de gouverneur goedgekeurd (de mensen
waren al onderweg!) en behe lsden halvering van he l te be t a len bedrag aan het
gouvernement, de mogelijkheid va n teruggave als de arbe ider s nie t voldeden
(ter ech t ach t er ar, wan t de 'bejaarden en gebrekkigen' wer den t eruggegeven,
de werving was kennel i jk niet erg kr it isch geschied), be t al ing per taak in
plaa t s va n per maand, en voeding en k ledi ng voor e i ~en r ekening. Bovendien
we rd de be tal ing afhanke l ijk gesteld van de beoordeling door de opzich ter van
de wijze waarop de taak werd opgeleverd en de manier waaro p was gewerkt.
Zo kon éénderde of ze lfs tweederde van het loon worden afget r okken .
Na deze financië le strop liet de reg ering werving en vervoer aan het parti clJl ier initiatief over . Het amendement-Van Bosse bracht in 186 2 een compromi s t ot stand tussen voo r sta nders van st aatsbemoeienis en die van h et particulier initiatief. De ee r sten argumenteerden dat de plantages en dus ook de
arbeidskr acht en van levensbelang waren voor de kolonie , zo dat dus de Staat
voor de arbeiders moes t zo rgen. De aanhange r s van de tegenovergestelde
ziensw ij ze , van de libera le laissez-faÎre gedachte d ie in de I ge eeu w o verheer ste , st onden op het standpunt dat een goed ingericht en geleid bedrijf het a ltijd r edde , en dat een kolonie waar permanent ge ld bi j moest niet waard was
geholpen te worden . H et com promis was een premier egeling voo r 5 jaar , voo r
door parti c ulieren aangeworven en aangevoerde kontraktarbeiders. Aangezien
dit part icu l ier in itiatief een m isl ukk ing werd, werd de premieregeling voor 5
jaar verlengd. Maar ook na 10 jaar was van het oor spronke l ijk gestelde maximum van f. I mln. nog geen kwart uitgegeven. Daarna nam de Staat de
t aak weer op z ic h.
t
5 we r d te Am!'iter dam de Immigratie i\ \aatsrhil t 0 f'rirht, me t
agen t uur in ~ongkong, om voor rekening van er en tegen commissie kont r aktarbeiders jn China te werven . De eerste zending was meteen een ramp: va n de
475 Chinezen die tn 1865 scheep gingen over leden er 197 onderweg! De overige r eizen hadden een normaal ver loop, zodat tussen 1865-1869 ruim 2000 Chinezen naar Suriname werden gebracht. Ter ve r gelijking: in Brits-Guiana werden tu ssen 1834- 1860 bijna 12.000 Chinezen ingevoerd. waarvan a lleen a l tussen 1862- 1866 ruim 5.000 , a!lemaal door de St aat ve r zo r gd. Het aantal aangevoerde Ch inezen was echter maar de helft van het aantal dat de planters hadden besteld. De groep van 1869 was bovendien de laatste, omdat daarna Hongkong werd gesloten voo r werving an ders dan voor Britse ko lonies.
Als laa t ~te C hi nese stu iptrekking voerde het gouvernement, in 1873- 1874
nog een IZroep van een k leine 100 Chinezen uil Java aan . Daarna kwamen geen
Cl1ine~e arbe i der~ meer naar Sur iname.
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5. De rechtspositie van de Chinese kontrakLarbeiders in Suriname
Deze was nog niet definitief geregeld bij de komst Vi)n de eerste groC'p uit
China. Uit klachten over opgelegde straffen aan het groepje uit Java blijkt
dat de verhouding plantagehouder-kontraktarbeider er nog een was van strafrechtelijke aard, net als ten opzichte van de slaven. A ls vrije arbeider zou een
civie lrechtelijke verhouding normaal zIJn geweest. Volgens de regelingen
van de Voorlopige Bepalingen van 18 56 heeft de plantagege;c.agvoerdcr het
recht bepaalde overtredingen te straffen met een boete of opsluiting a l dan
niet geboeid. Bij herhaling of bij zwaardere vergrijpen strafte de rechter met
gevangenisstraf, al dan niet in de boeien, of met dwangarbeid. Door deze bepalingen werden de immigranten praktisch gelijkgeschakeld met de slaven.
Daarbij moet men bedenken dat het ongetwijfeld voor slavenhouders bijzonder
moelijk zal zijn geweest voor hetzelfde werk twee kategorieën arbeiders te
hebben, de ene slaaf en de ander vrij, beide van een ander ras, waarop neer
werd gekeken.
In 1863 kwam een definitieve regèl ing tot stand, tegelijk met de afschaff i ng van de slavernij. De immigranten genoten alle burgerlijke rechten welke
aan de ingezetenen waren toegekend, en stonden onder bescherm ing van het
Koloniaal Bestuur. De districts-commissaris moest de naleving van het kontrakt kontroleren, zowel van de kant van de arbeider als van de kant van de
werkgever. Bij de behandeling van klachten was er echter een essentieel verschil : de plantage beheerder kon de districts-commi ssa ri s laten kom en , die gerechtigd was straffen op te leggen voor vergrijpen die eerder door de plantagehouder zelf gestraft konden worden. Een klacht van een arbeider zond de
district-commissaris echter, indien gegrond, naar het Hof van Justitie te Paramaribo. De arbeider kon de district-commissaris niet laten komen, maar
moest naar hem toe (m et een verlofpas van de plantagehouder, waarvan er
hoogstens drie tegelijk werden gegeven) of wachten tot hij op inspectieronde
langs kwam. Voor behandeling van zijn zaak moest hij naar Paramaribo, vaak
een dagenlange reis. In 1874 werd, n.a.v . misstanden in deze scheve rechtssituatie de disciplinaire rechtsmacht van de districts-commissaris opgeheven en
in handen gegeven van de kantonrechters te Paramaribo, Nickerie en Coronie,
en van drie ommegaande rechters . Maar ook toen bleef de situatie scheef.
Zoals Van Praag vermeldt:
Een Ch inees, zonder dagvaarding op aanklagt van de gezagvoerder voor de
ommegaande regt er verschenen, en die op zijn klagt naar den distric ts-commissaris verwezen werd, vroeg of de regter dan alleen tot taak had om de
a rbeiders te straffen en niet tevens om hen te beschermen.
Het kommentaar van Van Praag hierop:
Een half barbaarsche Chinees die in de velden van Suriname zware arbeid
verrigt, doet het Nederlandsch gezag in Suriname het, treurig genoeg, gegronde verwijt dat de Regterlijke Magt daar bestaat alleen om hem te
straffen en niet tevens om hem te beschermen (Van Praag, 1876: 50).
Het gouvernement wilde ook de klachten van de kontraktarbeiders onder de
rechtsmacht van de kantonrechter laten ressorteren, gezien de lange reizen .
De Koloniale Staten, waarin de planters de overhand hadden, wilden hiervan
niets weten. Hun argument was dat, ook al zou een planter worden vrijgesproken, veel rec htszaken schadelijk voor hun prestige zou zijn~ In 1871 stelt
Heemskerk in de Tweede Ka mer:
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Wil Il1e11 de rnedewc-rking van ('en grote mogendheid (bedoeld wordt Engel...tnd) voo r Imm . p,r~1tie! ddll Inoet rncn niet beschuldigd kunnen worden dat
IlIC'n vr i je llH' n ... çh(' n niet weet te onder~cheiden V<lr"l ~1.JvC' n .
(). Concl usi es over het Chi /l ese

'inte rm ezzo'

N.l 1874 kW.llllCII er geen Chinezen meer nuar Surinamc , in elk f.'.,c V;) \ geen iJ.rb('jder!->. r1 it I'" nlct geheet te verklClren uit hPt orrlC ift e verbod VClIl kontrakt 1l1lgratie' door Chm...l, gezicn de Inogclijkhedcn tot ontduiking en het algemeen
ge'bruik d •.klrvan, of door de ::.lui ting van de h..lven~ van Mdcao en Hongkong.
Het za l meer veroo r zaak t Lijn door dc andere bCl.warcn te~cn dc- Chinese
kon tr.Jkt 111 igrd t ie. en deze waren:
I. de zee r 11 0i!,C kosten van werving en vervoer , di" de pl.Jlll<'r!-> ook na 1872
zelf moesten betalen, en die er in een 5-ja ri g kontr~lkt niet IlÎtkwctrnel\;
2. het f ei t dat de C hine zen zelden hun kontrakt verlengden;
3. dat indien zij a l bleven, dat prakti sch nooit a ls ldndbouwer was, Illaar als
kleinhandelaar, waar cic plilnters geen behoefte dan hadden;
4. maar dat zij door het uiterst gering aan ta l vrouwen meestal terugkeerden
naar China .
H et vrouwen tekort was het gevolg van. de absolute weigering Viln de C hin e~e
cla nh oo fden om aan getrouwde vrouwen toestemming te geven een arbeidskontrakt aan te gaan, en zeker in den vreemde . MebJe~handel was wel
toegestaan, maar bij huweli jk met een prostituée werd cen m<ln uit zi jn dan
geSloten. De cis van de Nederlandse regering dal 20-25% van de groepen uit
vrouwen moest bestaan werd dan ook ui spoedig als gehee l onhaalbaa r ingetrokken. Ook al omdat deze zg. emigratie een duidel i jke puur arbeidsmigratie
van korte duur was . Blijvende vestiging werd niet aangemoedigd.
Naast de zakelijke bezwaren waren er nog de emotionele bezwaren: het
hoge opiurngeb ru ik , dat zee r onzedelijk werd gevonden . Dit wa .. waar:-,chljnli jk mede een gevolg van het vrouwen tekort, evenal~ de prostitutie , polyandrie
en homofilie. Ook deze zaken werden voor de l\ Jedcr\andse gemccnsch3p als
sterk zedenbede r vend ervaren . Verder wordt in een immigratieland alt ijd dc
laatst aan gekomen groep als de meest slechte uitgekreten . Daarbij kwam minachting voor degenen die vrijwillige veldarbeid, ofwel ~[avenarbcid verrichtten .
Bovendien kwamen de Chinezen uit een zg. 'halfkultuur' en waren geen
c hrisrcnen . Of 7.oa[s Van Praag het kernachtig uitdrukt:
een allesbedervende zogenaamde immigratie van meer dun half bdrbaa.r<:.dlC'
koel'e, (Van Praag. 1876:I V).
Oe zakel i jke be zwa ren lijken mij voor Surmame . 111 dc fll1ancieel uiter..,r
benarde ::, ltua tlC (tussen 1863- 186 5 daalde de \lllkerexport tot dc hel ft, vele
plantages werden verlaten) . inderdaad \an door ",la~RC'vcnde aa rd. Du.., probeerde men elders arbeidskrachten te VlOden. m .n. Jn I"\rtt::,- lnd lë, wû..J.r "'Jnd .. 1872
wen IIlg van StailtSwege was toegestaan .
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JAVANEN IN SURINAME
GD. VAN WENGEN

Literatuur over de Javanen
O ver het leven van de Javanen in Suriname, vana f de emig r a t ie-periodE' tot
nu, z i jn in de periode na de Tw eede Wereldoor log zo lan gzamerhand aa rdig

wat gegevens beschikbaar

gekomen.

Het beRon met het pro efsch rift

van

lsmaë l die uitvoerig inging op de immigratie van de Javanen . L ater zou hij
daar nog een - slec hts in gestenc ilde vorm uitgegeven - publikatie van rnee r
a lgemene z in aan toevoegen.
Van Annemarie de Waa l Ma leI ij t versc heen in 1963 The Javon€ se o{ Surinom, waarin de aandach t gericht werd op de gezins structuur en de r eligie
van de Javanen die z ich in Suriname hebben gevestigd.
Ze lf heb ik daaropvolgend een in 1973 verschenen publikatie gewijd .:lcm
vn!. de r elatie tussen de Javanen in de dist ri cten èn die in de verstedelijkte
agglome rat ies, waarbij specia le aandacht vie l op de t r ek van het platteland
naar de stad en op de accu l turatie die in het stadse milieu plaat:. vond.
(n 19 76 verscheen de dissertatie van Parsudi Suparlan , die vee l aand~cht
schonk aan de segmenteri ng die zic h steeds mee r in de Javaanse sumen levi ng
ging aftekenen en op de rol die de r el iil,ie in dit segmenteri ngspr oces spee lt.
Rik Derveld tenslotte belicht in zijn dissertatie van 1981 de r ol die de
politiek in steeds toenemende mate in het leven van de Javanen g ing spelen
met als gevolg politieke groepsvorm ing en t oenemende tegenstellingen binnen
die groe p .

HeL beg rip 'rukWl I
Alle bovengenoemde au t eu r s zijn in de loop van hun onderzoek gestuit op het
voor de Ja vaanse gemeenschap belangrijke begrip rukun, ofwel onderlinge har monie. Vooral Annemarie de Waa l Malefijt besteedt c r veel aandacht aan en
beschouw! rukun a ls het sleutelbegrip voor de Javaanse cu lt uu r. Overigens tot
ongenoegen van de latere onde rzoeker Par sudi Suparlan, die vindt dat De
Waal l\I1, alefiit de waarde van het begrip rukun ster k ove r sc hat. Derveld komt
in zijn dissertatie t .a. v. d.e st andpunten van beide zojuist genoemde auteurs
t ot de conc lu sie dat De Waal MaJefijt zic h concentreert op wat de mensen
bindt en Parsl.ldi Supar Jan op wat de mensen sc he id t .
Het verschil in opvattingen laa t zich voor een belangrijk deel verk laren
uit het feit dat De Waal M a lefijt haar onderzoek deed in een plattelandssamen leving en bovendien in de jaren '50, terwijl Pa r sudi Supa rlan vee!
van zijn materiaal ontleent aan de verstedelijk t e milieu' s terwijl zijn onderzoek een twintigtal jaren later verricht werd . Toen ontstond inderdaad onder
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de Javanen een veel sterkere segmentering en met name in de verstedelijkte
milieu's. [\;lijn eigen inschatting is dat ook nu nog (mijn laatste bezoek aan
Suriname dateert van 1980) r'ukun een onderhuids aanwezige en .ceker Iliet weg
te denken factor in het Javaanse gemeenschapsleven is. Het sterkt het gevoel
voor het aangaan van hechte en harmonische relaties maar kan in bepaalde
mate de aanpassing van de eigen levenswijze aan die van de andere in Suriname wonende bevolkingsgroepen belemmeren. Overigens wordt dit zeer in
zijn algemeenheid gezegd en is er een duidelijk groeiend aantal Javanen die
de soms aanwe2ige stress-situatie heel goed de baas kunnen.

Javaanse cultul'ele uitingen
De Javanen die in de immigratie-periode naar Suriname kwamen, namen hun
eigen Javaanse cu ltuur mee. Niet de hofcultuur van de vorstenhoven van Yogjakarta en Soerakarta. Meer de boerse cultuur bijv. uit de streek van Kediri
op de grens van Midden- en Oost Java. Maar ook uit andere streken kwamen
de Javaanse immigranten, zelfs uit de Preanger.
Sommige kunstvormen uit Java worden door de Javanen in Suriname
nog steeds beoefend, zoals de muziek van de gamelan, de wayong 0 f wel het
schimmenspel, ludruk, een boertig toneelspel èn de jaran kepang of
dans met
de stokpaardjes . Andere Javaanse kunstuitingen hebben het aanpassingsproces
dat de Javanen in Suriname doormaakten, niet overleefd.
Enigszjns kunstmatig, maar niet minder waardevol krijgen de kunstvormen van Javaanse origine nieuwe injecties met behulp van officiële Indonesische vertegenwoordiging in Paramaribo. In eendrachtige samenwerking met
verschillende vooraanstaande Javanen in Paramaribo organiseren zij cursussen
op het gebied van gamelan-spel, Javaanse dansen, batikken. ete. Men heeft

Javaansche emigranten op weg naar Suriname + 1900. Fotoarchief
v.d . Tropen, Amsterdam.
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Kon. [nst.

z('1 h ecn cOll1plete JJ.vaan~(' gamelan uit Indone~if IJlf'n overkorllen alsook
pen leraar onl op die gamelan Ic!'> tC' geven .
Het i!'> uVC'figcn~ intere!)~;.illt d.J! Pûr~udi Supar!<3/l in z ijn dissertJ.tie verIlleidt dJt het jui:::.t J<lvanen uit cJe middengrocpen cn het hogere kader zijn
bij wie de wen!"> leeft 01ll de eigen identiteit van de .lavJ.an~e cultuur niet
verloren te laten gaûn en d<lt dit streven zich vooral pas in latere '7QC'f j.Jren
gaat ttlanif('~tt:'ren . Volgen:::. I-\Jrsudi SIJpdrlan hebben cl.:larenlegen dc J.:tvanen
uit de lûgere 1ll<l.:ttsclKlppelijke klû-ssC'n dc neiging 0111 zich qua levensstijl
vooral 3an de Creoicil te spiegelen .
In de plattelJ.ndsdi~triClcn van Surinarllc is t.a . v. de kunstzinnige tr.:tditics
de lijn v.:tnuit de immigratie-periode nog a ltijd ononderbroken doorgetrokken .
rJe meeste dorpsgcilleenschappen hebben een of meer eigen gQ.lTlelatl-~ets cn
ook andere kunstuitingen kOlTWIl er nog voor, éll i:::. de bel.:tngstelling ervoor
aan het afnemen en is bijv. de bioscoop een steed~ groter concurrent geworden .
Ook de verdeeldheid die onder de Javanen toegenomen i:::. ab gevolg Véln
politiekE' spanningen (zie Derveld) werkt niet bevorderlijk voor de bloei vûn
het kunstzinnig leven. Opvallend i~ - vooral op het platteland - het bestaan
van typisch religieuze kunstvormen zoals het reciteren uit de Koran onder begeleiding van het spe l op de raarntrornmeb (terbang). Interessant is daarbij délt
deze z.g . santri- of religieuze kunst waarschijnlijk onder de Javanen in Suriname is geïntroduceerd door kontraktanten die zelf op Java deel hebben uitgemaakt van hei. pondok-systeem waarin
een
strenge
religieuze
opvoeding
op Isl amitische grondslag cent r aal staa t. H et cent rum voor dit pondok-systeem
ligt daarbij veeleer in \"(/est- dan in Midden- of Oost-Java.
r:et vergelijken van gegevens uit de boeken van re:::.p. PigeLlud (Volksvertoningen in Java) en Kunst (!JE' toonkunst van Java) met de door mij dE'stiid:::.
opgetekende herkomst van JavaansC' migranten en de door hen beoeJpnde
kunstvormen leverde interessant materiaal op dat 011'> in st.Ja t kUl ..,tellell
wat meer te weten te komen over de plaatsen op Java Wi.w r de Javilanse ir1l migranten in Suriname oor::;pronkelijk vandaan kwûmen.
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te Leiden, waar hij in 1957 gepromoveerd is op een proefschrift over de Javanen in Suriname. H jj is sinds 1963 hoofd van de Educatieve Dienst van het
Rijksmuseum voor Volkenkunde, Steenstraat I, 2300 AE Leiden .
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CREOLEN EN HINDUSTANEN OVER
NEDERLANDS, SARNAMI EN SRANAN:
EEN ONDERZOEK IN PARAMARIBO
KAS DEPREZ & RENATA DE BIES

Inleiding
In augustus 1984 hebben wij in Paramaribo onderzoek gedaan naar de kennis,
het ~ebruik en de waardering van de drie meest gesproken t alen in Suriname ,
het Sarnami Hindostan i, het Sranan en het (Surin aams- )Neder land s. We hebben
dat onderzoek uitgevoerd bij de twee belangrijkste groepen van het land, de
Creolen en de H indostanen . Waarmee tegelijkertijd de beldngstellingssfccr
aangegeven i s van waaruit het onderzoek gegroeid is: de studi e van taal en

etnici t eit , een onderwerp dat de laatste jaren vooral door toedoen eerst van
de taalsociologie, vervolgens van de sociaal-psychologische stud ie vall taal
eno rm aan belang gewonnen heeft . 1
Wegens p l aa t sgeb rek, maar ook omdat de meeste lezers van OSO zeer
goed .met de problematiek vertrouwd zijn, beginnen we niet met een a lgemene
schets van de verhoudingen, vroeger en nu, tussen Creo len en H indos tanen.
Wie daar toch over wil le zen, verwijzen we o.m. naar een aanta l lemm ata in
de Encyclopedie van Suriname (J977), naar Kru ijer (l9 77), Deprez en De f)ies
(1985) en vooral naar Boedhoe (1983). Wij ste llen hier li ever ineens ons onderzoe k voor .

Opzet
De bedoeling was met cijfe rmatige gegeven s betreffende een üan t a l t aahociologische verhoudingen voor de dag te kunnen komen. T e dien einde is met 61
vo lwassen Surinamers een 18 blz.-lange , gestructureerde vragenlijst doorge nomen . De enquête was monde ling : de enquêteurs lazen de vragen voor, en noteerden de antwoorden op het enquê te formu li er . De enquêteurs waren H cnata
de Bies en Robert Getrouw, beiden Creolen : ze stelden zich voor a ls komende
van de universiteit en spraken Surinaams-Nederlands - dat wa s bij gebr ek aan
tijd en aan mank r acht de enig mogelijke, en ook wel de meest voor de hand
liggende aanpak . In welke zin en in welke mate de antwoorden erdoor beTnvloed z ijn. weten we niet (wie zich wil vergewi ssen van het mogelijke belang
van de rol van de onderzoeker, [eze bijv. Deprez en Persoon s, 1984).
De st eekproef 'IS op een willekeur ig e manier tot stand gekomen . Er is bij
de se le c tie wel rekening gehouden Illet :
landaard: 34 Creolen, 27 Hindostanen:
socia le status : 30 laag, 31 hoog (twee duidelijk onderscheiden str ata , op basi s
van opleiding: hoog - HBO en universiteit, laag = maximaal ULO) ;
sexe : 27 mannen , 34 vrouwen .
Allen waren russen de 30en 50 jaar oud .
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We gaan bij de bespreking niet in op de variabe le sexe (van de spreker)
omdat er geen grote verschil len mee gepaard gingen. Landaard en sociale
status waren veel belangrijker.

Hesulta ten
1.

" ,'e lke van de drie Lalen - Hindostaans, Nederlands, Sranan - spreekt
en in welke mate?2

LC
H.
3
2
1

6
94

N.

S.

6
94

29
71

H.

3
2
1

6
94

HH

N.

S.

H.

N.

S.

H.

N.

S.

35
65

18
82

31
69

100

38
62

13
33
53

3
97

33
6~

6
94

Cr.
H.

LH

HC

u,

Ho

La

Hind.

N.

S.

H.

N.

S.

H.

N.

S.

H.

N.

S.

21
79

24
76

30
70

22

78

30
70

13
33
53

3
97

33
67

13
35
52

39
61

19
81

Tabel 1. Mate waarin men zegt Hindostaans, Nederlands en Sranan te beheersen: 3 :: perfekt, zeer goed; 2 :: goed, goed noch slecht, slecht; 1 ::
zeer slecht, helemaal niet (zevenpuntsschaal gereduceerd tot driepWltsschaal). Percentages voor LC :: lagere Creolen, He :: hogere

Creolen. Cr

~

alle Creolen, LH

~

lagere Hindostanen, HH

~

/lOgere

Hindostanen, Hind. :: alle Hindostanen, La :: lagergeplaaLsten (Creolen + HindosLanen), Ho :: hogergeplaatsten (idem).

Ten eerste, de Creolen kennen - inderdaad - geen Sarnami (tabel 1). Ten tweede, het aantal 'middelm atige ' scores ligt opvallend hoog - bij de Creolen hadden we hogere scores verwacht voor het Sranan, bij de Hindostanen voor het
Sarnami en bij de hogeren voor het Nederlands. Een eerste onderzoeksartefact? Ten derde, er is een duidelijk sociaal verschil, bij beide groepen: hoog
beheerst het Nederlandsbeter dan laag, terwijl la ag het Sranan beter beheerst,
wat wèl met de realiteit overeen zal stemmen .

2.

Jn welke taal/talen bent u thuis opgevoed?

LC
311
222
131
113
192

59
35

HC

88

12

LH

HH

62

14
29
36
7

23
15

Cr.

Hind.

La

Ho

tot

73
24

37
15
30
11

27

6

43
27

13
65
10

16
7
54
18

Tabe l 2. Taa l/tal en waarin men thuis opgevoed is. He t ee rs te c ijfe r in de trits
s taat vo or de mate waarin men in he t Hindos taans opgevoed is , he t
tweede voor d e mate waarin men in he t Nederlands opgevoed is. en
he t derde v oor de mate waarin men in he t Sranan opgevo ed is: 3 =
uits luit end , overwegend; 2
in gelijke mate; 1
in minder e mate ,
nie l (vijfpunlss chaal ger educ eerd lol driepunIsschaal). Enkel de
percentages voor vaker voorkom ende combinatie.s zijn in de tuve!
opgenomen. Zi e ve rder tabe l 1.

=

=

Van de Creo len is niemand in het Sarna m i opgevoed (ta bel 2). Bi j de hoge r e
C r eolen zeg t 90% (:) in her N ede r lands opgevoed te zijn ; bij de lager e li gt
dat cijfer 30% lager - wat ook nog hoog is.
Ook bij de H indostanen is er op dat punt een sociaa l ver sc hi l. Mee r ve r me l denswaard l ijken ons daar evenwel de vr ij hoge Sa rn am i-sco r es die du idel ijk hoger liggen dan de Sranan-sco r es bij de Creo len, een patroon dat nog
te r ug zal komen . H indost anen bl i jken m inder in het N eder lan ds, en - nog mi nder - in he t Sranan opgevoed t e zijn dan Creo len . Hindosta nen blijken ook
vake r in meer dan één taa l opgevoed t e z ijn . De etnische verschillen z i jn
di t keer de groots t e.

31 1
222
131
11 3

H.

C. in d .

C. in P.

20
7
47
20

56
33

80
20

H.

in p,

in d .

58
25
8

Tabe l 3. Taa l/tal en waarin men opgevoed is: perc entages voor Creol en (resp.
Hindostan en) opgegroeid in Paramaribo vs. Creolen (res p. '-lindos ta nen) opgegroeid in d e dis tri cten; z ie ver'de r tabell en 1 en 2.
In tabel J va l t op dat van de H indostanen die (o.m .) in het Sarnami opgevoed
zijn , de meesten wel in de districten opgegroe i d zijn (c f. K oefoed en May ,

1980: 75-79).
3.

WeLke taal/talen spreekt
LC

3/1
221
222
131
122
I 13

I-}(:

LH

LL

thuis met u w pa,.tner ?

IIH

Cc .

21

45
25
75

80
13
7

27
27

H ind.

15
15
69

La

8
50

tot

7
7
75
7
4

10
4
4
53
4
25

22

8

56
7
37

Ho

26
52

Tabel 4. Taa l/talen di e men thuis met z ijn par tn er spree k t. Deze vraa g
was enk el v an to epa ssing op de vo lgen de aantall en: t e ::- 12. He =
15. Lil ~ 11. HH ~ 13, La ~ 23, Ho ~ 28. Zi e ve rder tabell en 1 en 2.
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Nu zijn de sociale verschi ll en weer de grootste: terwijl de meeste hoge-ren
thuis met hun partner Nederlands praten, gebruiken de meeste lageren dan de
inheemse talen (Creolen: Sranan, Hi ndostanen: Sarnarni + S r ~ma n). Voor één
keer noteren we meer Sranan bij de Creolen dan Sarnami bij de Hi ndostanen

(tabe l 4) .
We lke taal/talen spreekt (sprak) u thuis met uw kinderen?

4.

LC
311
222
131
122
113

HC

LH

100

77

HH

42

S

42

17
75

15

Hind.

La

20

88

25
8
58

S
4

8

8

Cr.

Ho

tot

4

12

S

60

"

88

73

4
4

S

4

8

Tabel 5. Taal/talen die men thuis met de kinderen spreekt. Deze vraag was
enkel van toepassing op LC ~ 13. He ~ 12. LH = 12. HH = 12. La ~
25, Ho = 24. Zie verde r tabellen 1 en 2.
Het overwicht van het Nederlands is hier wel erg groot: á /Je hogere Creolen,
3/4 van de hogere H indostanen en 3/4 van de lagere Creolen zeggen thuis met
hun kinderen uitsluitend Nederlands te praten; enkel bij de lagere H indostanen
gaat het 'slechts ' om 40% . Het is opvallend hoeveellageren die het Nederlands kennelijk niet goed beheersen (cf. tabel 1), toch proberen hun kinderen
in die taal op te voeden (zie ook Westmaas, 1983: 170-73).
Voora l als taar van de opvoeding scoort het Sarnami hoger bij de
Hindostanen dan het Sranan bij de Creolen ( tabel 5) .

5.

Welke taal/talen spreken (spraken) uw kinderen thuis onder elkaar Q. als u
ook aan het gesprek deelneemt (deelnam), b. als u niet aan het gesprek
deelneem t (deelnam)?

HC

LC

LH

O,.K K+K K' K O+K K+K K+K O+K
+0
+0
-0
-0
31 1
22 1
21 2
222
131
122
113

77

62

15
8

S

31

38
23
38

100

100

K+K
+0

42

40

8
90

42

10
10
20

10

S

20

HH

K+K O+K
-0

30
10

8

20
20

17
75

20

K+K K+K
+0
-0
22

22

78

78

Tabel 6. Taal/talen die de ouders thuis met de kinderen spreken (O +K) (cf. tabeloI) vs. taal/talen die de kinderen thuis onder elkaar spreken als de
ouders ook aan het gesprek deelnemen (l<+K+O) vs. taal/talen die de
kinderen thuis onder elkaar spreken als de ouders niet aan het
gesprek deelnemen (K+K-OJ. Percentages. Zie verder tabellen 1 en 5.
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Volgens de hogeren maakt het weinig uit of zij aan het gesprek deelnemen of
niet : ook in hun áhvezigheid spreken hun kinderen vrijwel uitsluitend (hoofdzake l ijk) Nederlands onder elkaar. Bij de lageren is dat niet zo - daar geven
sommigen alvast toe dat de jongeren graag Sranan onder elkaar praten (ta-

bel 6).
6.

Welke taal/talen spreekt u met a. uw Creoolse vrienden, b. uw C reoolse
vriendinnen, c. uw Hindostaanse vrienden, d. uw Hindostaanse v,.iendinnen?

HH

LH

HC

LC

cd' C~ Hd' HÇ> cd' CCj? Hd' HCj? cd' CCj? Hd'HCj? cd' CCj? Hd' HCj?
311
221
131 12
122 6
113 82

15

18
\2

71

100

met
vrienden

Cr .

85

7 1 7l
12 12
18 18

63
19
19

57
22
22

23
15
62

23
15
62

69

69

15

23

50
50

64
28

21
21
36
7

\4
28
36
7

8

tot.

met

met

met

vriendinnen

Cr.

Hind.

311
22\

131
122
1\3

39
la
51

Hin d. 311
221
\ 31

23

\22

1\3
La

Ho

311
221
131
122
113
311
221
131
122
113

41
II

48

4
31
\7
17

20
6
37
13
19

17

16

13
6
63

20
7
55

5
3
56
20
la

3
5
58
17
14

43
la
47

40
27
33

37

40

II

II

52

49

43

22

9

28
4
4

5
34
15
18

36

16

18
12
70

14

16

46

6
59

65
23
\2

9
9
48
14
\2

.. -

4
4

57
38
37

Ta bel 7. Taal/talen die men sp,.eekt met Creoolse en Hindostaanse vrienden
en vriendinnen. Eerst.e deel: lagere Creolen met Creoolse vrienden
(CO J, Creoolse vriendinnen (COJ, Hindostaanse vrienden (CO ), Hindostaanse vriendinnen (110), enz. Tweede deel: Creolen met vrien.den
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(Creoolse + HindosLaanse), met vri endinnen (Creoolse + Hindos taanse),
met Creolen (vrienden + vriendinnen), met Hindostanen (vrienden +
vriendinnen). Vraag a. was niet van toefX1ssin9 op 2 Jlindostanen.
vraag c. op 7 Creolen en vraag d. eveneens op 7 Creolen. Percen tages. Zie verder tabellen 1 en 2.
Er is nauwelijks sprake van sexe-specifieke taaJkeu ze. i\i~et vrouwen wordt
wel iets meer Nederlands gebruikt, maar de versc hi llen zi jn klein. Lagere Creolen gebruiken zowel met vrienden als vriendinnen haast uitsluit end Sranan,
hogere Creolen gebruiken vooral Nederlands maar ook wel wat Sranan, bij de
Hindostanen speelt naas t dE' soc ia le status van de spreker ook het e tni sche lidmaatschap van de toegesprokene een belangrijke rol in die zin dat zij uit eraard enkel met Hindostaanse vrienden en vriendinnen eventueel ook Sarnami
spreken waardoor ze in die situaties dan minder Nededands en minder Sranan
gebruiken dan de Creolen (tabel 7).
De Creolen gebruiken dus ook hier meer Sranan dan de Hindostanen,
maar - wat voor velen wel een verr assi ng zal zijn - ze gebruiken meer Sranan
met hun Hindostaanse dan met hun Creoolse vrienden en vriendinnen (met
deze laatsten spreken ze meer Nederlands!). Gelijksoortige re sulta ten krijgen
we ook bij de volgende vragen; ze zijn kennelijk relevant.
Ook niet onbelangrijk, daarnaast, is dat niet minder dan zeven Creolen
zeiden dat ze geen Hindostaanse vrienden of vr iendinnen hadden, terwijl
slechts twee Hindostanen z ich in dezelfde z in uitlieten m.b.t . de Creolen. Het
komt ons voor dat we dit gegeven in de eerste pl aa t s op de geslotenheid van
de Hindostaanse cultuur t erug moeten voeren, eerder dan op een gebrek aan
belangstelling van de kant van de Creolen (het blijken vooral de lagere Creolen te zijn die geen toegang tot de Hindosta anse wereld krijgen) .

7.

Welke taal/talen spreekt u met a. een lagergeplaatste Creool, b. een
hogergeplaatste Creool, c. een lagergeplaatste Hindostaan, d. een hogergeplaatste Hindostaan - telkens in 1. een informele, 2. een formele si -

tuatie ?

Kenmerken toegesprokene

311
131
113

La.

Ho.

Cr.

Hind.

16
36
39

la
77

0.5
64
31

26
49
20

12

Formaliteit situatie
informeel

311
131
11 3

196

15
48
32

formeel

11
65
19

Kenmerken spr eker

Cr .

311
131
11 3

H ind .
30

44
21

67
29

La.

Ho .

16
45
36

10
68
15

Tabel 8. Taal/talen die men spreekt met lager- resp. hogergeplaatste Creo len
en Hindostanen, in informele en formele situaties - a. gemiddelde
percentages per reeks si tua ties. Zie verder tabellen 1 en 2.
Met de sociale status van de toegesprokene gaan de grootste verschillen gepaard: 77% zegt met een hogergeplaatste Nederlands te praten, tegenover
slechts 36% met een lagergeplaatste (met lageren wordt in de eerste plaats
Sranan gesproken) (tabel 8).
Uiteraard leidt ook toenemende formaliteit van de situatie tot meer
Nederlands- en minder Sranan- en Sarnami-gebruik.
Met betrekking tot de landaard van de toegesprokene constateren
we net a l s bij de vorige vraag dat met Creolen geen Sarnami gesproken wordt,
waardoor het Sranan- en het Nederlands-gebruik met hen hoger ligt dan
met H indostanen .
Wat de kenmerken van de spreker betreft geldt nogmaals dat a. hogergeplaatsten meer Nederlands (+23%), en minder inheemse talen gebruiken dan
lagergeplaatsten, b. Creolen in vergeli j king met Hindostanen meer Nederlands
(1-23 %), ook wel meer Sranan (+8%), maar geen Sarnami gebruiken.
Laten we echter ook hier de scores situatie per situatie en subgroep per
subgroep bekijken - daarom tabel 9. Hi erboven {tabel 8) is vastgesteld dat de
Creolen in de onderzochte situaties meer Sranan gebruiken dan de Hindostanen . In tabel 9 wordt dit uiteraard bevestigd, maar nu blijkt, net als bij de
vragen i .v . m. vrienden en vriendinnen, dat Creolen dan in de eerste plaats
Sranan spreken met Hindostanen, meer dan met eigen groepsgenoten. Verder
viel op in tabel 8 - maar óók al in tabel 7 - dat met Creolen meer Sranan gebruikt wordt dan met Hindostanen . In de hier behandelde situaties blijken het
nu vooral de Hindos tanen te zjjn die dan met de Creo len Sranan praten, meer
dan de C reolen onder elkaar (weer gebruiken die meer Nederlands). Bepaalde
van deze patronen komen ook nog in tabel 10 terug, maar minder systemati sch.

LC,i

LH,i

LC,f

lH,f

He,i

HH,i

HC,f

HH.f

18
12

35

76

65

88

88

65

24

35

12

12

88

88
6

100

94

LC 131
12,
113

29
12
59

71

53
6
41

HC 131
12,
113

47
18
35

44
13
44

76
6
18

71
24

12

6

92

8
15

62
23
15

54

69
31

LH 311
131
12
113

8
100

77

6

46

6
69

69
31

31
197

HH 311

222
221
131
122
113

71
7
43
7
50

64
71
21
7

7
14

36

14
7
14

7

7
57

86
7
7

n

100

7

Tabel 9. Taal/talen die men spreekt met lager- resp. hogergeplaoLste Creolen
en Hindostanen, in informele en formele situaties - b. percentages
per situa ti e en per subgroep. (In de enquête is ook gevraagd naar
de taalkeuzes met Creoo lse en Hindostaanse ambtenaren en dokters.
De ont woorden op die vragen kwamen zeer goed overeen met die

voor 'met hogergeplaatsten in een formele situatie I,)

8.

Welke taal/talen spreekt u met een oudere Creoolse man

als u weet

Q.

dat hij naast Sranan ook Nederlands spreekt, b. als u weet dat hij enkel
Sranan spreekt, c. als u hem helemaal niet kent, hem op straat tegenkomt
en hem bijv. de weg vraagt?

Idem voor: met een oudere Creoolse vrouw, met een jongere Creoolse
man, met een jongere Creoolse vrouw (formulering situatie b. met jongeren: als u weet dat hij (z ij) vlot Sranan, maar slechts gebroken Nederlands spreekt?).
Welke taal/talen spreekt u met een oudere Hindostaanse man a. als u
weet dat hij ook Nederlands spreekt, b. als u weet dat hij slechts gebroken Nederlands spreekt, c. als u hem helemaal niet kent, hem op straat
tegenkomt en hem bijv. de weg vraagt?
Idem voor: met een oudere Hindostaande vrouw, met een jongere Hindostaanse man, met een jongere Hindostaanse vrouw.

jong

oud

man

LC 131
122
113

2

19
3

40

78

35
2
62

HC IJl

45

42

122
113

7

8

34
24
43

LH 331

131
122
113

56

vrouw

Cr.

+N

-N

?

40

41

34

56

15

40

4

3

3

4

I

56

56

62

40

82

4
5~

50

37

41

47

8

9

6

40

42

11
4

32

39

35

61
13
15

59

8

73

24

43

35
29

33

67
26

22
55

42

39

37
38

3

3
18

3

22
2

3

2

4

26

33

32

27

56

HH 331
IJl

22
35

32
22

27
26

122
113

27
31

8

9

8

9

29

29

28

29

198

Hind.

36

41
14
45

5
3

6

I

46

24

37

30
32

3

14
52
14

12

5

56

54
16

2
3

7

24

Kenme r ken Loegesprokene
jong

3 11
131
122
113
g.a.

oud

man

vrouw

Cr .

H i nd.

+N

-N

?

17
27
6
46
4

14
37
5
42

13
37
6
35
7

42
7
47
4

27
32
4
30
4

8
58
9
18
4

18
9
3
68
2

15
44
4
30
6

H ind.

La

Ho

30
31
5
29

15
35
3
46

12
38
8
33
7

10
47
5
31
4

Kenmerken spreker

C r.

311
l3 1
122
11 3
g.a .

42
6
47
6

I

Tabe l ! Q. Taal/t aLen die m en spreekt m et jongere en oudere Cr eoo lse r esp.
Hindostaanse mannen en vrouwen , als men weet dat ze ook Nederlunc.f::; ::;preken (+N), al~ men weet c.faL ze geen of slee /lt s gebroken
Nederlands spreken (-NJ , als men ze helemaal ni e t kent, en ze bijv.
de weg vra agt (?), Percentages; gemiddelde sco r es per r eeks situa ti es (g,a. ::; geen antwoord). Zie verder tabellen 1 en 2,
Behalve met sexe gaan met elk van de onderzochte variabelen (vrij ) grote
ve r sch illen gepaard. Om te beginnen met leeftijd: met jongeren wordt veel
meer Nederlands gepr aat dan me t ouderen (tabel l a ). Etnis ch lidmaatsc hap is
uiteraard ook weer belangr i jk, zowe l van de sp reker als van de tocgesprokene j
we krijgen deze lfde score-verhoudingen a ls in tabellen 7 en 8: I. Creolen gebruiken meer Nederlands en meer Sranan; 2. met Creo len wordt meer Nederlands en meer Sranan gebru ikt. Ook nu spreken de C r eolen soms meer Sranan
met Hindostanen dan met Creo len , en spreken de Hindostanen op hun beurt
meer Sranan met Creo len dan Creolen onde r elkaar (maar dat ge ldt dit keer
niet voor al le subgroepen ).
H et belangrijkste c riterium is hier even w el of de toegesprokene Nederla nds kent . Weet men dat dit niet het geval is . dan z ullen slech t s zee r weinigen met hem (haa r) in het Nederlands beginnen (met jongeren echter al meer
dan met ouderen - dat laatste is niet op de tabel te zie n) . Weet men da t hij
(zi j) wel Nederl ands kent, dan za l meer dan de helft hem (haa r ) wel in die
taal aanspreken . Kent men hem (haar) niet, dan pr obeert toch bijna de helft
het ee r st in het Nederlands.

9.

Vindt u dat alle Surinam ers goed Hindostani -Nederlal1ds -Sranal1 moeten

kwme n. spr ek en?

199

333
133
131
113

LC

HC

LH

HH

24
24
24
24

47
35
6

46
I5
8

50
14
7

Hind.
Ned.
Sran.

41
15
11
8

6

LH

HH

no 17

no16

no12

n=12

-7
+7
+9

+ 1
+14
+14

+5
+12
+5

+5
+8

LC

tot.

HC

tot.

n057
+4
+41
+38

+10

Tabel 11. De mate waarin men vindt dat alle Surinamers elk van de drie
talen goed moeten kunnen spreken. Eerste deel: 3 ~ zeker. ja; 2 .::
geen mening; 1 :::=- neen, helemaal niet (vij{puntsschaal gereduceerd
tot driepuntsschaal); meest Qangekruiste ant wool'drnogelijkheden
(percentages). In het tweede deel is iedere 3 omgezet in +1 . iedere
2 in 0 en iedere 1 in - ]; totaalscores per subgroep.
Behalve bij de lagere Creolen is in elke subgroep zowat 50% de mening toegedaan dat alle Surinamers de drie talen goed moeten kunnen spreken ; de
hogere Creolen betonen voor één keer een zekere grootflloedigheid tegenover

het Sarnami. Verder registreren we vooral verdeeldheid, behalve dat het Sarnarmi uiteindelijk veel minder aangekruist is dan het Nederlan ds en het Sranan
(tabel 11).

10.

Hindostani , Sranan en het lager onderwijs . Waar b~nt u voorstander
van: a. H indostani (resp. Sranan) als verplicht vak in de lagere school
en op de Mulo, b. Hindostani (resp. Sranan) als facultatief vak, c. geen
Hindostani (resp. Sranan) in de lagere school en op de Mulo?

Weer zijn de meningen sterk verdeeld. De hoogste SCores gaan achtereenvolgens naar: beide talen als facultatief vak: 33%, beide talen als verpli c ht vak:
18%, geen Sarnami resp. Sranan in het lager onderwijs: 18% . Kennen we aan
ieder antwoord a. 2 punten toe, aan iedere b. I punt, en aan de c. 's geen
punten, dan is het re sultaat van de hele groep: 54 voor het Sarnami, en 62
voor het Sranan (telkens op 120). Beide talen als fac ultatief vak, dus.
11.

Welke taal/talen moet(en) volgens u als nationale taal erkend worden?

LC
Hind. + Ned . + Sran.
Ned . + Sran .
Eng. + Ned. + Sran.
Ned.
Sran .

200

HC

18
IS

29
6
12

LH
46

29
12
18
12

8

HH

tot.

21
7

20
16

7

13

15

10

8

8

LC

He

LH

HH

Ned .

S8

94
47

h5
59
)5
h
12

S5

~r.J.n.

79
4)
57
50
14

Eng.

»

Hin d.
Spa':lI1'i

77

S
62
8

lot .

79
(,9

38

36
S

Tabel 12. Taa l/tolen die als nationale taal erkend zouden moeten worden. Eer-

ste deel: meest voorkomende antwoorden (p e rcentage ..,' per subgroep);
tweede deel: relaUef aantal keren dal elke taal afzonder-lijk aangekruiS'1 werd.

Nogal wat ondervraagden hadden problemen meI de term 'nationale laai' die
ze eigcnli jk niet kenden. In welke Lin dit gegeven de .1ntwoordcn bcJ"nvlot'd
heeft, is moeilijk te zeggen . Feit is dat de hoogste score in hel eerste deel
van tabel J 2 slechts 20 0 b bedraagt (maar in tabel 13 l igt /.c nog lûger .. . ).
Uiteinde lijk SCo ren het Neder lands en het ,"'ranan haa st evell hoog. Het
Sarnami is weer het z wakke broertje, dat vooral bij de Creolen \\einige nationale trot s oproept - maar bij de H indostanen haa lt het ook niet de hoogst e
score.
Dat hc\ Engels en het Spaans het voor deLe vra .1g niet goed doen. ligt
voor de han d aange z ien de overgrote meerderheid geen crnolloncle b;:lnden
heeft met deLe talen . Het Engels is wèl vaak ilangekrul,>t <lb mogelijke officiële taat! als m.a.w. ook het maatschappelijk nul en het Illtern.Jtioll<l.:J1 pre,,tige van de taa l in rE'kening gebracht kunnen worden (.~JC label 13). Eerl
en ander zou erop wi jzen dat de meesten de beide vra gen to("h begrepen hebben .

12.

Welke taai/talen moet(en) volgens u als officiële Laat erkend worden?

Ncd.

Eng.
Eng.
Eng.

+
~

Ned .
HIIld . , Ned.

Ned.
Ned. ... Sran .
H ind. • Ned •
+

.

+

Sran .

, Srall .

LC

He

LH

HH

tOl.

6
12
12
IS
12

29
18

I5
15

7
14
21

15
15
13

Eng.
Sran .
Hin d.
Spaans

23
S

31

Srdn .

Eng.

Ned .

12
12
IS

la
7
7
7

8
S

7

LC

HC

LH

HH

tot .

S2
65

92
61
51

12
24

100
54
69
62

86

71

76
53
24
12

8

7\

lIJ

50
21

28

16

20 I

Tabe l 13. Taa l/ta len di e als officiël e laa i erkend zouden moeten worden. Eer s te dee l : meest voor komende onl woo rden (per cenla ges ); Lweede deel :
relati ef aan t al k eren da t elke taal afzOnder li jk aangekruist is.
Wei nigen zjjn hel er mee eens da t enkel het Nederlands a ls off icië le taal erkend wor dt, maa r ander z i jds vi nd t t och bi jna iedereen da t het wel één van Sur inames o ffi ciële talen moet z i jn.
H e l zi jn in de eer ste plaats de hoger e C r eolen die het Sranan a ls mogel i jke o f ficië le taal ve r we r pen (tabel IJ)!

13.

In welke taa l/tal en moe t volgens u he t vol ks li ed gez ong en worden ?

LC
H ind . i Ned. + Sr an .
Ned. + Sran.
Sran .
Ned.
H ind. + Sran .

Sr an .
Ned.
H ind.

HC

LH

HH

tot .

30

29

/2

6
6

53
6
6

54
15
/5

43

47

LC

29

14

28

2/

26

8
8

14
7

8

HC

LH

HH

tot.

94
82

88

92

86

92

35

77

35

6

62

71
50

67
37

7

Tabe l 14. Taa l/tal en waarin /Jet volksli ed gez ongen moet worden. Eerst e dee l:
mees t v oorkom ende antwoorden (per centages); tweede deel: r elati ef
aantal ker en dat elke taal afzonderlijk aangekruist is.
Zowat de helft van de H indos t anen zou willen dat het volks l ied in de dr ie
ta len gezongen werd , maa r ze wo r den daarin niet bijgevallen door de Creolen,
zeker niet wat he t Sarnami be tr eft (tabel 14). Voor de helft van de hogere
C r eolen kan a ll een he t Sranan a ls symbool van de na t ie gelden - ze maken
dus dui deli jk onder scheid tussen de funct ie va n off iciële t aal, die een maatschappel i jke nutsfunctie is, en die van taal van het volks l ied, die een symbolische funct ie is.

14.

Ilangschi k H. N en S volgens de mate waarin u deze tal en ges chikt vindt
om de integratie tussen de verschill ende etnische groepen in Surinam e
te bevorder en.

We kr i j gen niet m in der dan 14 ve r schil lende antwoor den , waa r va n de voornaamste /. N, 2. 5, 3. H (J 9%) en I. 5, 2. N, 3. H (J 5%) zijn . Het Nederl ands
en het Sr anan bl i jken t egen el kaar op t e wegen . Het Sa r nam i scoort wee r
veel lager , ook bij de H indo st anen.

15.
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Waarnaar m op. ( he t onderwijs in Surina me volgens u st r eve n, naar een
Nederla nds zoals he t in Nederland gespr oken wordt , of na ar een Neder lands me t een eigen Surinaam se i nbreng?

7l)l)" kie .... t voor de tweede mogelijkheid, 159ö voor dc ecrste Cn 7% hef'ft
g('C'1'I 1llC'1l ing. De t wee hogere subgroepen .... corcll /TI inder etnocentrisch dan de
twc(> l.J.gC'rf' , fl);J a r de verschillen zijn klein .

16.

J/o e verschillend vindt. u het Nederlands dat. in Suriname gesproken wordt,
van heL Nederlands dat in Nederland gesproken wordt a. waL beLreft de
uit..'lpmok en de intonatie . b. wot uetreft de woordenschat. c. waL betreft.
de gmmmaUca (vormleer, zinsbouw)?

3
2
1

LC

He

LH

HH

76

88
6

77

"3
57

2"

g.a.

15
8

6

Cr.

82
15

Hind.

tot.

59
37
4

72

3

25
2
2

3
2
1

71
24
6

59
35
6

69
I5
15

3(,
50
14

65
29
6

52
33
I5

59
31
10

3
2
I

59
35
6

53
35
12

(,9
15
15

29
64
7

56
35
9

48
41
11

52
33
10

Tabel 15. De Inate waarin men vindt daL heL Nederlands dat in Suriname ge -

sproken wordt, verschilt van het Nederlands dat. in Nederland
gesproken wordt. eerst.e deel: wat. betreft de uit.spraak en de intonatie, tweede deel: wat betreft de woordenschat, derde deel: wat
betreft de grammatica.
Antwoordmogeli jkheden: 3 ::: zeer verschillend, nogal verschillend.
2 ::: weinig verschillend, niet versch.illend. 1 ::: geen mening (oS anl.woordmogelijkheden gereduceerd tot 3). Percentages.
Iedere subgroep vindt dat de grootste verschillen zich si tu ere n in het vlak
van de uitspraak en de intonatie, vervolgens in dat van de woordenschat, en
pas op de derde plaats in dat van de grammatica.
Verder blijkt dat het vooral de C reolen zijn die vinden dat de beide va riëteiten nogal van elkaar verschillen, terwijl de hogere Hindosti.1nen de vn schillen veel geringer achten (tabel 15).

17.

Hoe \IerschilIend mag het Nederlands dat in Suriname gesproken wordt,
u zijn van het Nederlands dat in Nederland gesproken wordt ('ge wenste situati e') . a. wat betreft de uitspraak en de intonatie. b. wat be treft de woordenschat, c. wat. betreft de grammatica (vormleer, zinsbouw)?

VOOf'
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LC

HC

18
47
35

71
12
12
6

3
2
I
g.a.

18
47
35

3

18
47
35

3
2
I
g.a.

2
I
g.a .

LH

HH

Cr.

Hind.

tot.

62

29

44

44

33

50

15

21

29
24
3

37
19

44
38
19
6

62
33
15

7
64
29

29
41
26
3

33
44
22

31
43
25
2

25
31
44
6

62
15
23

7
64
29

21
38
38
3

33
41
26

26
39
33
2

44
33
21
2

Tabel 16. De mate waarin men vindt do t het Nederlands dat in Suriname
gesproken word t , mag verschillen van het Nederlands do t in Nede r'land gesproken wordt. Zie verder tabel 15.
Men heeft het moeilijk gehad met deze vraag, veel meer dan met de vorige
(21 à 33% geen mening, t .g.o. 2 à 10%). Bovendien namen met iedere subvraag
de problemen toe ( tabel 16).
Van diegenen die zich wel konden of wijden uitspreken, vonden de meesten dat het Surinaams-Nederlands meer op het Nederlands-Nederlands moet
gaan lijken, minder wat de uitspraak, maar zeker wat de woordenschat en

vooral wat de grammatica betreft. Bij elke subvraag is het verschi l tussen
de co rrespo nderen.de scores in tabellen 15 en 16 groter:

huidige toestand
uitspraak
woordenschat
grammatica

72%
59 %
52 %

gewenste toestand relatieve daling
44 %
31 %
26 %

39 %
47 %
50 %

of: bij elke subv raag neemt men meer afstand van het huidige SN.
De sterkste uitingen van etnocentrisme vinden we bij de hogere Creolen,
en de lagere Hindostanen. Maar bij deze laatsten is er nauwelijks verschil
tussen de sco res voor de verschillende subvragen (evenmin al s bij de lagere
Creo len trouwens) wat uiteraard geen teken is van een genuanceerd-bezigzijn-met . Hier uit maken we op dat de beweging voor een eigen 5urÎnaamsNederlands in de eerste plaats een zaak van de hogere Creolen is. Op de hogere Hindostanen kunnen ze daarbij niet rekenen ; integendeel, die distanciëren
er zich van !

16.
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Hoe verschillend vindt u het Nederlands van de Hindostanen van
derlands van de Creolen?

het~e

3
2
I

LC

HC

LH

HH

Cr.

65
29
6

53
35

31
38
31

21
57
21

59
32

4~

3

26

g.J .

12

H ind .

26

6

tot.

44
39
13
4

Tabel 17 . De mate waarin men vindt dal het Nederlands van d e llindos lanen
verschilt van hel, Nedef'iands van de Creolen. Zie verder tabel 15.

De Creo len vinden de twee variëteiten veel meer van elkaar versc hillen dan
de Hindostanen, die ove r igens ook veel vaker zeggen geen mening te hebben
ove r dit aspect van dc problematiek (tabel \7) .

19.

Moet volgens u het Nederlands van de Hindostanen mee r op het Nederlands van de CreoLen gaan tijken, of mo et. integendeel, he l. Nede rlands
van de Creolen mee r op heL Nederlands VQn de /-lindos tan en gaan lijken?

a

LC

HC

LH

HH

Cr .

Hind.

76

47
33
18
12

14
29
57

59

24

38
8
54

26
19
56

b

c
w

g.a .

26
9
6

tot.
44
8
39
5

3

Tabel 18. a ~ het Nederlands van de Hindostanen moet mee" op dat van de
Creolen gaan lijken; b :: het Nederlands van de Creo l en moet meer
op dat van de Hindostanen gaan lijken; c = geen mening; w =
weigert te ant woorden. Percentages.
Er zij n duidelijk meer Creolen die ytnder.. dat de Hi ndostanen zich moeten
aanpassen dan er Hindostanen zijn die vinden dat hun groep de norm vertegenwoordigt. Toch zijn het vnl. lagere Creolen die zo sp reken. De hogere Creolen
houden zich meer op de vlakte , hebben geen mening ; sommigen weiger en zelf.<..
op deze vraag te ant woorden (tabel 18).

20.

Geef voo r elk van de volgende rsoorten' Nederlands aan in welke mate u
ze zelf waardeert: Nederlands zoals een Nederlander het spr eekt. Nederlands met een typisch Sranan -accent, Nede r lands met veel letterlijke
ver talingen uit het Sranan. Nederl ands met veel echte Srana n-woo rden,
Nederlands met een typisch Hindostaans accent. Nederlands met veel
letterlijke ve,.talingen uit het Hindostaans.

N
Sran.-accenl
Sran .-ve r tal.
Sran.-woorden
Hind.-accent

Hind.-I'erral.

LC

HC

2.53
2.53
1.35
1.58
1.4 I
1.18

2. 40
2. 50
1.12
1.29
1.75
1. 00

LH

HH

Cr.

2.08
2.46
2.08
1.77
1.92
2.08

2.57
2.50
I. 71
1.22
1.93
1.50

2. 47
2.52
I. 24
1.44
1.58
1.09

Hind.

tot.

2.33
2. 48
1. 89
1. 48
1. 93
1.78

2.41
2. 50
1.52
1. 41;
1.73
1.39
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Tabel 19. Gemiddelde waardering per subgroep voor zes variëteiten van het
Nederlands. Antwoordmogelijkheden: 3 ~ zeer goed, goed, 2 ~ goed
noch slechL,'1 ~ slecht, zeer slecht (vij{puntsschaal gereducee,'d tot
driepuntsschaal).
De enige inbreng moet in hoofdzaak beperkt bl ijven tot een Sranan-accent,
dat vinden zowe l Creolen als H indostanen, hogeren zowel als lageren. Het Hindostaanse accent wordt veel lager gewaardeerd, ook door de Hindostanen
(tabel 19).

Discussie

1. Situaties

en domeinen

Het minst Nederlands spreken Creolen èn Hindostanen met oudere mensen
van wie ze weten dat ze weinig of geen Nederlands kennen . Slechts zeer
weinigen spreken dan Nederlands, ook de hogeren niet; Creolen spreken
Sranan, Hindostanen spreken Sarnami met H indostanen, en Sranen met Creolen. (Aan jongeren van wie ze weten dat ze slechts gebrekkig Nederlands spreken, passen ze zich al minder gemakkeJijk aan , ze ker de Creolen .) Kennen
ze de toegesprokene niet, dan proberen vooral de hogere Creolen het wel
eerst in het Nederlands. Ook de hogere Hindostanen beginnen vaak zo, maar
enkel met Creolen ; met Hindostanen blijft het meestal gewoon Sarnami in dit onderzoek is herhaalde malen gebleken dat de Hindostanen onderling
meer Sarnami gebruiken dan de C reo len onderling Sranan spreken .
Ook met lagergeplaatsten in informele situaties wordt vrij weinig Nederlands gesproken. Dat is ze ker het geval met de lageren zelf, vooral met lagere
Hindostanen . Voor de hogeren geldt het minder en daar zien we bovendien
weer duidelijke etnische verschillen. Hogere Hindostanen gebruiken enkel met
lagere Creolen meer Nederlands, met lagere Hindostanen houden ze het bij
Sarnami. Hogere Creolen daarentegen gebruiken ook met hun lagere groepsgenoten nogal wat Nederlands . Misschien zijn deze verhoudingen op de volgende manier te verklaren.
Volgens Koefoed en May (1980) hebben hogere Creolen zo wel redenen
om Sranan als om Nederlands te praten met lageren - in dit onderzoek zei
inderdaad zowat de ene helft dan de ene , en de andere heltt de andere taal
te gebruiken (cf. tabel 9). Ze kunnen ervan uitgaan dat de toegesprokene
slecht Nederlands kent , in ieder geval minder goed Nederlands dan Sranan, en
hem (haar) gerust willen stellen, het hem (haar) gemakkelijk willen maken
door Sranan te spreken . Ze kunnen echter ook voor het Nederlands kie zen , en
wel als ze vrezen dat hun Sranan-gebruik door de lagere als een belediging
opgevat zou worden - zodat, omgekeerd, de hogere met de lagere bewust Sranan kan gebruiken niet om de sociale afstand te verkleinen, maar om hem te
vergroten (cf. Eersel, 1971; West maas, 1983:186). Hierbij sluit aan het vrij
hoge Nederlands-gebruik van hogere met lagere Creolen in formele situaties
(in vergelijking liggen de scores van hogere met lagere H indostanen weer
veel lager). Hogere Hindostanen praten met lagere groepsgenoten doorgaans
Sarnami, vooral in informele, maar ook in formele situat ies, een taal keuze
die in de regel als een teken van consideratie opgevat wordt (cf. Westmaas,
1983 : I 87). Lagere Hindostanen voelen zich niet zo gauw gekwetst als met hen
geen Nederlands gepraat wordt . Misschien ligt bij de Hindostanen ook meer
de nadruk op groepssolidariteit, en zijn ze daarom minder geneigd om hiërarchische verhoudingen ook in talige verschillen om te zetten . Omdat lagere
Hindostanen zich minder vlug beledigd voelen door Sranan-gebruik, en omdat
velen onder hen minder goed Nederlands kennen , maar ook wel , ten derde, om
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het ~oci;). lC' vcr . . . ch ·i\ aan tc geven, pratcll Creolen in som ln ige situaties rneer
~r<Jn~1Il Illet lagere Hindo~tanen dan I1ICt lagere grocpsgenoten .
Het mcest Nederlands spraken Creolen èn Hindostanen lJlet hogergepbiJhten in farmel€' ~ituaties . H aast iedereen spreekt dan Nederlands, behalve
lagere Irlet hogere H indostanen. Zc lfs in formele !>ituaties blijven lage r e Hin dos tanen met hogere groepsgenoten Sarni3.rni praten - waaru"lt nogmaals blijkt
hoez('('r 11('t Sarnami de ingroep-taal van de Hindos tancn is.
L"'>ok met de kinderen thui . . . wordt in heel veel gezinnen (vrijwel) uit~lui
tend Nederl.J.nds gepraat, vooral bij de Creolen, ook bij de hOf'.,erc Hindostanen .
[crsels woorden zijn nog steeds even actuee l :
Omdat alle ouders willen dat hun zoons en dochters een hoge plaats op de
sociale li3.dder bereiken, staan zij erop dat zij Nederlands sprcken . Soms
spreken ouders Sran an tegen hun kinderen, maar ver\v.J.chten van hen
dat ze in het Nederlands antwoorden, zelfs .J.b zij, de ouder~. het Ncdcrlands n iet geheel begrijpen . K inde r en moeten Nederlands tegen elkaJ.r sprcken , a lthans in aamvezigheid van hun ouders . Zo zijn er in hogere sociale
kringen vrijwel eenta lige, Nederlands-sprekende kinderen . Dit type eenta li gheid verdwijnt met het verb r eden van het scala van socia le contJ.cten VLin
de kinderen (t 971 : 164). (Zie ook Westmaas, 198 3: 171).
Kinderen spreken met hun ouders en onder elkaar, in a3nwezi~heid van
hun ouders, Nederlands uit respect voor hun ouder:::., en uit vrees voor 11cf!atieve reacties . Volgens de hogeren die hun kinderen in het N eder lands opvoeden ,
spreken de kinderen ook in hun áfwezigheid Nederlands ; alleen enkele lageren
geven toe dat hun kinderen dan graag op Sranan ovcrsC"hakelen . 1)"1 j de bgere
Hindostanen wordt in die situatie vooral meer Sarnarni gesproken, maar toch
ook meer Sranan .
Dat in de lagere gezinnen door de kinderen in afwezigheid van de
ouders uiteindelijk weinig Nederlands gesproken wordt, ligt voor de hand a l s
we zien hoe zwak het Nederlands in die gezinnen staat , zeker als wc de ~itua
tie 'ouders met kinderen' buiten bes c houwing laten. Bij 75% van de lagere
Creolen wordt thuis met de partner uitsluitend Sranan gesproken, bij de
lagere Hindostanen door de helft Sa rn ami en door een kwart Sranan . Ook met
de vrienden en vriendinnen wordt zeer weinig N ederlands gepraa t. Wc! valt
weer op dat de lagere Creolen meer Sranan en minder Nederl ands gebruiken
met Hindostaanse dan met C r eoolse v r ienden en vriendinnen , en dat de lagere
Hindostanen meer Nederlands gebruiken met Creoolse dan met Hind ost.:.wn~e
vrienden en vriendinnen . Dit geldt overigens ook voor de hogere Creolen versus de hogere t-lïndostanen . Daar wordt dan echter wel veel meer N eder lands
gesproken dan bij de lageren. Vooral bij de Creolen worden we met zeer g r ote
sociale verschillen geconfronteerd , zowel wat het taalgebruik met de partner
als wat het taalgebruik in de vriendenkring betreft (tabellen IJ en 7).
De sterke positie van het Nederlands blijkt o . i. bovenal uit het feit dat men
zegt met jongeren bijna twee keer zoveel Nederlands te gebruiken ab met
ouderen, ' ondanks de nieuwe c ulturele idealen' (Eersel, 197[:165). Dat i~ echter niet meer dan logi sc h gezien de toegenomen sc holingsgraad van de bevolking . :olang het Nederlands het onderwijs en de media blijft dornineren waar door a ll e maatschappelijke promotie onvermijdelijk via die taal verloopt , zuIlen de kennis en het gebruik e rvan verder toenemen .

2. Taal en na tie
Duidelijke opvattingen m.b. t. de eventuele toekomstige stat us van de inheemse
talen houden Creolen en H indostanen er, afgaande op de r e~ultaten van dit
onderzoek, niet op na . De meningen zijn erg verdeeld, niet zozeer tussen als
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wel binnen de groepen. Zo krijgen we op een vraag als 'rangschik de drie
talen volgens de mate waarin u ze geschikt vindt om de integratie tussen de
verschillende etnische groepen in Suriname te bevorderen ' niet minder dan 14
verschillende antwoorden, en haalt het hoogst scorende niet eens 20% . Men
moet ook niet denken dat het dan om sociale i.p.v. etnische verschillen
gaat, zoals dat m. b.t. de hierboven beschreven taalkeuzes in de verschiJ!~e
situaties en domeinen wel vaak het geval was. Nemen we de antwoorden op de
vraag welke talen als officiële taal erkend moeten worden (tabel 13). De twee
hoogstscorende halen 15%(:) . Het ene, 'Engels + Nederlands ', haalt in elke
subgroep vrijwel dezelfde, lage score; het andere, 'enkel Nederlands', wordt
het meest aangekruist door de hogere Creolen , en het minst door de hogere
Hindostanen en door de lagere Creolen. Regelmaat valt er m.a.w. meestal
niet te ontdekken, behalve dat de inheemse talen ... lage scores halen .
Het negatiefst zijn de opvattingen in verband met het Sarnami . Zolang de
vraagstelling algemeen en vrijblijvend is, zijn de (hogere) Creolen wel tot een
zekere grootmoedigheid t.a.v. deze taal bereid. Zo vindt zowat de helft van
de hogere Creolen dat alle Surinamers goed Nederlands, Sranan èn Sarnami
zouden moeten kunnen spreken - de Hindostanen scoren niet hoger . Maar
zodra er meer concrete vragen gesteld worden, haken de Creolen, en in het
bijzonder de hogere Creolen af. Het Sarnami moet niet als nationale taal erkend worden, en zeker niet als officiële taal ; het komt ook helemaal niet in
aanmerking als taal van het volkslied .
De Hindostanen staan ongetwijfeld positiever tegenover hun taal, maar
nooi t schuiven ze het Sarnami alleen naar voren, als een betere keuze dan het
Nederlands of het Sranan. Zo zijn 46% van de lagere en 21 % van de hogere
Hindostanen er voorstander van dat het Sarnami naast het Nederlands en het
Sranan als nationale taal erkend wordt (tabel 12), wil 20% het Sarnami naast
het Engels, het Nederlands en het Sranan als officiële taal erkend zien
en wil 31 % van de lagere Hindostanen het als officiële taal erkend zien naast
het Nederlands en het Sranan (tabel 13), en zo vindt, ten slotte, 54% van de
hogere, en 43% van de lagere Hindostanen dat het volkslied in het Nederlands ,
het Sranan en het Sarnami gezongen moet worden (tabel 14). Misschien
is dit in vergelijking met een aantal jaren geleden een hele stap vooruit (cf.
rv'arhé, 1983), maar het blijft toch bescheiden. Hoog lopen vee l Hindostanen
met het Sarnami niet op. Soms scoren ze dan ook hoger voor het Sranan, bijv.
als taal van het volksl ied.
Het omgekeerde zal de Creolen niet overkomen: zij scoren altijd veel
hoger voor het Sranan dan voor het Sarnami. In symbolisc he functies scoort
het Sranan zelfs hoger dan het Nederlands: als mogelijke nationale taal,
en als taal van het volkslied (tabellen 12 en 14). Het Sranan is in Creoolse
ogen ongetwijfeld de Surinaamse taal bij uitstek (dat zullen de Hindostanen
niet tegenspreken, zij streven, zoals gezegd , in het beste geval naar een plaats
voor het Sarnami náást het Sranan en het Nederlands). Maar het Sranan
biedt maatschappelijk weinig perspectieven, en scoort bijgevolg veel lager
dan het Nederlands als mogelijke officiële taal, ook dan het Engels - dat
enkele hogere Creolen zelfs als enige officiële taal van Suriname zouden willen zien (Nederlands en Engels halen ook heel wat stemmen bij de Hindostanen) . Ten slotte zijn Creolen en Hindostanen het er over eens dat er in het
onderwijs zowel voor het Sranan als voor het Sarnami slechts een bescheiden
plaatsje ingeruimd mag worden.
3. Surinaams - Nederlands
Bijna 80% van de Creolen en van de Hindostanen vindt dat het onderwijs in
Suriname een versurinaamste versie van het Nederlands moet propageren . Over
dit princiële punt is nog weinig discussie mogelijk. Ook onder de taalkundigen
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die zich de laa l ste jaren met deze vraag ingelaten hebben is rnen het er over
eens dat dat de te voeren politiek is (zie Eersel (1971), Van Donselaar (1977),

Encyc lopedie van Suriname (1977 ), Campbell (19 79), Koefoed en May (1980),
Charry (1983 ), enz.).
Veel moeilijker i s en blijft de vraag hoever men daarin moet gaan:
het SN bestaat uit twee uiterste vormen met daartussen een scala va n
ove r gangen . Aan het ene ei nde van de scala staa t een Nederlands dat wei nig van het ABN verschilt en dat gebruikt wordt door ontwikkelde Suriname r s die een nauw co ntac t met Nederland hebben of hebben gehad. Het an-

de re einde wordt gevormd door een Nederlands dat door vele en velerlei typis ch SN -e lementen wordt gekenmerkt C..). Wel lic h t de meest representa tiev e spr ekers van deze laatste vor m vindt men onde r he t Creoo lse proletari aat van Paramaribo en de klein e C r eoolse boer en in de di stri c ten (Van
Donse laa r, 1977 :9).
Hi er blijkt dat naast ext ra - linguïst ische (waaro ver st r aks meer) ook intra-linguïstische factoren meespelen : de grootte van de versc hillen varieert resp.
mag varië r en volgens de taalsector (dat vinden overigens ook de Vlam ingen
m.b. !. het Belgisch-Nederlands - c f. Hagen , 1980 en Depr ez, 1982). Wat de
~uitspraak betreft zijn de ve rschi llen groter, en mogen ze ook. groter zi jn, dan
wat de woordensc hat en vooral dan wat de gram ma t ica betreft. Wel iswaar
moeten de uitspraakverschil len ook afnemen, maar ze hoeven da t, r ela tief
gezien, n iet in dezelfde mate te doen als de lex icale en de gramma t ica le (z ie
ook Eer sel 1971, Charry 198 3 en vooral De Bies 1985).
Maar ve r der Îs de houding van beide groepen tegenover het SurinaamsNederlands er g versc hi llend, althans van de hoge r en in beide gr oepen . Het
blijkt da t enke l bij de hogere Creolen de vlag de lading dekt : zi j nemen een
genuanceer d, maar onmisken baa r pro-Surinaams standpunt in . D e hogere Hindostanen reageren veel defensiever : niet a ll een vinden ze de verschi Ilen tussen
het Surinaarns- en het Nederlands-Nederl ands relatief gering, maar vooral
wensen ze dat beide uiteindelijk slechts zee r we inig van elkaar zouden ver schi ll en (t abel 16). H et is duidelijk dat ook het SN door de hogere Hi ndostanen
a ls een etnolinguïs t isch probleem ervaren wordt in die zin dat een versurinaam st Nederlands in de eerste plaats een vercreoolst , een ges ranan iseer d
Neder lands is.
Naast het et nolingu ï stisclle is er uiteraard ook nog het sociale motief
dat dan nict cnkel voor de Hindostanen , maar evenzeer voor de Creolen geldt .
De enige versu rin aamste va riëteit d ie de (hoger e) C r eolen even hoog waarder en als het Nederl ands-Nederl ands, is Nederlands met een Surinaa ms accen t;
daarin vcr::,ch illen ze niet o f na uwel ij ks van de hoger e Hindostancn (tabe l 19).
De reden waarom de andere varië t e i ten (veel) lager gewaa r deerd worden . is
ongetwijfel d dat die gemakkelijk als gebrekkig Nederland::, ervaren worden :
'bes chaafd ' Surinaams-Nederland symbol iseert in Su rin ame een hoge ontwikkeling en soc iale status. terwijl 'di ep' SN door ve len met armoede en
weinig ontw ikke ling wordt geassocieerd (K oefoed en Muy, 1980: 266).
Da t is een st a tu s-gege ven waar ook de (h oge r e) Creo len niet aan ontsnappen .
Ve el verder dan een eigen accent dus wen sen ook zij niet te gaan . Maa r het
moet we l een Creools accent zijn . het H indostaans accent staat op zij n beurt
voor een lagere ontwikkeling.
Met dit laa t ste zijn de Hindostanen het kennel i jk eens aangezien ook
bij hen het H indostaans accent duide li jk lager scoort dan het Sranan-accen t.
Tege l ijkertijd zijn ze evenwel ook van mening dat hun Nederlands weinig \ Iefschilt van dal van de C r eolen (t abel 17) - t erwijl deze laatsten van het tegen-
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deel overtuigd zijn . En als ze die verschillen niet ontkennen hebben ze vaak
geen mening. Velen wensen op deze vraag niet in te gaan . Op deze niet
en nog minder op de vraag wie de SN-norm vertegenwoordigt, de Creo len of
de Hindostanen. Deze vraag is zodanig dat ook enke le hogere Creolen dan
geen mening hebben, of zelfs weigeren te antwoorden.
Tot slot

De etnische verschillen in het Surinaams-Nederlands worden ontkend of verdoezeld, terwijl ze reëel zijn . Een dergelijke houding komt de positie van het
Surinaams-Nederlands niet ten goede want ze werkt verlammend. He t js er
ons dan niet zozeer om te doen dat de machtsverhoudingen niet geëxpliciteerd worden, dan wel dat op die manier een open, op tolerantie en erkenning
gerichte taalpolitiek onmogelijk te voeren Îs. De Surinaamse c ultuur is er een
van eenheid in verscheidenheid, daar is geen ontkomen aan .

Noten

I. Met dank aan Robert Getrouwen Dorian de Haan (RU Utrecht) .
2. In de vragenlijst is steeds de term Hindostani gebruikt, in de tekst geb ru iken we liever de term Sarnami.
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THE 1830 DEFENCE OF SRANAN:
WILLlAM GREENFIELD'S GIFT TO THE
CREOLE-SPEAKING WORLD
JOHN W HARRIS

111 1830, WiJli am Greeniield published A de{ence of the Surinam Negro -English
version or the New Testament rounded on tlle Ilistory or tlle Negro-English
version, a view of th e situa tion . population and hlstory of Surinam , a philOlo-

gical ana lysis of the language, and a careful examination of the version; in
reply to the animadversions of on anonymous writer in the Edilloorgh Christian
Instruc t or. Hav ing served its original pur pose, Greenfield's De{ence was f 0 rgatten and now perhaps as tew as fi ve copies exist. Along with Schuchardt
and H esse ling, whom he long predated, Greenfield shou l d have been recogn ised
as apianeer c r eol ist. Unt il ReÎnecke 's memoria l paper in J 983, I know of only
ane modern linguïst who has mentioned Greenfield at a ll (Stewart, 1974:1'1 . 30).
I first became interested in Greenfield's De{en ce in 1980 when I commeneed resear ching the history of Kri o l, an English-based c r eole spoken in a
large number of Aboriginal commu nities in parts of North Australia . Kriol
has, in some places, been the primary Janguage of five generations since it
arose by the c r eo li zat ion of Norrhern Territory Pidgin Eng l ish in J908 (Har ris,
1984). Li ke most creo les, Kri ol, over the years, has been su bjec ted to a great
deal of crit icisrn . Di smissed as a ' marginal' language by the English-speaking
world, Kriol has been said to be 'co rrup t Engli sh', 'chi ld lish babbling ', 'ridi culous gibberish' and 'Iingual bastardization' .1 Now, however, that Kriol is the
primary lan guage of perhaps 20 .000 peopJe, it ean no longer be arbitrarily
dismissed.
In particular , the r e are two contexts in whi eh controversies have arisen
abollt the nature and sta tu s of Kriol. Onc of these is education . There are now
school s in virtllally a ll Abor iginal comm unities . In most places wh ere tradi tion al Abor ig inal Janguages are spoken, there ar e bilingual education pr ogram mes in vernaeu lar languages and English. When it was proposed that
bilingual education be i ntroduced in Kriol-speaking communities, educationa l
adm in is trators

were sceptica I and

the status of

Kr io l

as a

language was

questiol1cd. A lthough approval was fina\\y givcn for a trial program me,
the debare continues.
The second major con t ex t of controversy is in thc Christian Church . AIthough Kri ol was certainly not the c reat ion of a Chri stian mission, it was in
a Ch ri stian m ission that it first arose, so that like rnany creole-speaking communities throughout the world , the Christian church is st ill an important institution in the c ommunity. Some whites have objec tcd to the use of Kriol and,
furtherm ore , t l1eir denigration of the language had co nvineed so me Aborigi nal
people of its inferiority . The last decade, however, has seen increased use of
Kr iol in c hurch services , in religious songs and in l3ible translation. This movement has been . a signi fieant part of Kriol -speaking peoplels growing pride in
their idcntity, but it contÎlllles to be criticised by those conv ineed of Kr io l' s
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infcriority.
1 have been one of those who ha s written in dcfcnce of Kriol, both ;n
education (Harri s and Sandelur, 1984) and in Bible t r an~ lation (Harris, 198 5).
Thus I became particu larly inter ested in the l ingu istic, phi losophica l and historical arguments raised with respect to c r coles and o ther despised languagcs,
both in attacking and in defending (hem . Ir wa s (h is interest which led
me to Greenfield's defence of Sranan or, as it was then termed, Negro-Engli sh . Fortunate Jy , the De{ence had been listed in Voorhoeve and DonÎ \i("~
Bibliog raphie du négro-angla is du Surinam (J 963:6) and had thus been listed
again in the bibliography of pidgin and creo le lan guagcs edited by Reineckc
et al. (197 5:442) . Searching th is volume for materials relating to the c reolc
language cont roversy, I was intrigued by an editorial comme nt on the sophistication of Greenfield's Defence and was finally able to obtain photocopics
both of the De{ence itseJf and the materials to which it was replying . 2A round
about the same time, Reinecke was resear c hing the Greenfield Defence and it
is very fortunate that the results of his research have been published as Rein ecke (J 983), hi s last paper before his death. Reinecke's paper and the originaJ
mater ia Is I have this tar Jocated, although incomplete, nevertheless provide
sufficient information to enable us to understand this long-lorgorren yet
pertinent debate.
Born in L ondon in 1799 of Scottish parentage, William Greenfield,
alter studying languages, became a good scholar of both bibl ica l and l iv ing
languages. In 1830 he was made superintendent of the editorial department
of the British and Foreign Bible Society. 3 In 1829, the Soc iet y published for
the Mora v ian mission in Surinam, the New Te stament in Negro-English (Sranan). A lmost immediately, in December of the same yea r, a shor t, unsigned
attack upon the Negro-English translation and its sponsor s was published in
the Edinbu."gh Christian Instructor. Rein ecke's research (1983 : 2) reveals that
the writer was al most ce r tainly Dr. Andrew Thomson, an eminent theoJogian
and the journaj's founder and chief contributor. An immediate response de fending the Negro-English translation wa s forwarded by the Rev. C . Ign . La Trobe
but Thom son did not publish L a Trobe' s reply until May 1830 , when he inserted
it in his own lengthy condemnation of the N eg ro-English New Testament, the
Moravians, L a Trobe and the Bible Society . In his earl ier criticism , Thom son
said that the attempted Jegit i mising of Negro-English was

, .IJI

. .. very preposterous and absur d withall. (The Moravians) .. . are creating a
new language. They are putting the braken English of the Negroes and
C reoles in Surinam into a written and permanent f orm. Instea d of teaching
these people {he language of their masters - that in which they are spoken
[0 by their super ior s - lhat with which there are the associations of respec tabiliry and ci vilised life ... the united Brethren are at the pains to embody
the ir barbarous, mixed, imperfect phrase, in the pages of school books,
and to perpetuate all its disadvantages and evd consequences by shutting
them up to ir as the vehicJe of Gad's word . .. Had it been the spoken language of a district, however defective and uncouth, we shouJd have thought
the enterprise wise as well as benevolent . But as it is only the blundering
phraseology of foreigners when attempting to leave aft their original
tongue, and te adopt that which is used by the peeple among whom they
have come te dwelJ. .. wE" protest against it as utterly ludic rous ... why
are not the c hildren taught English? (Edinburgh CIl",'stian lnslructor, De c .

1829:851 ).
La Trobc' s reply c arefully analysed and answered Thomson 's criticism . phrase
by phrase. Thc Negro-EngJish language was not 'created by the brethren . ' It
was the language of the negroes before they arrived. almost J00 years ear-
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lier. The Moravian missionaries had succeeded 'b y learning the only language
intelligible to the neg roes. , Thi s Negro-English . La Trobe argued, was a language 'c ompounded of Portugese, Dut eh, Negro and Eng li sh, and m ight weil
be c a ll ed ' broken ' Dut eh. ' Ir was not 'the blundering phraseo logy of for eigners
but the languagc of 60 .000 negroes. I The c hildr cn are not taught Engl ish 'because English is not the language of the co untr y.' L a Trobe noted Thomson 's
admission that trans lat ion 1nto a spoken dialect would be 'w ise as weil as
benevolent. ' Responded L a Trobe
Thi s is, in fact, a sufficien t apology tor our missionariesj for, as it is the
spoken language of almost the entire popul at ion of the coun tr y, they appear , by your own test imon y, to be fully justified in th ei r work (Edinburgh

Chris tian Ins tructor, May 1830:353 ).
Embedd in g La Trobe 's letter in his long, sa tiri cal diatribe, Th omson simply
used it as a sta rt ing point for his extended and detailed a tta ck. Try ing
to justify hi s own term 'broken Engli sh ', Th omson attempted to pr ove at conside r ab le leng th that N egr o- English wa s not compounded of English, Dutc h and
oth er languages , even going 50 far as to provide over four pages of parallel
passages of Negro-English, a literal English trans lat ion of it and the words of
the Eng li sh and Dutc h Bibles. He c ha l lenged La Tr obe to add a 'broken
Dutc h ' translation to demons trate his contention that Negr o- English could
equa ll y as weil be cal l ed 'broken D uteh' as ' br oken Eng li sh. · This argu ment
was advanced beca use ir was importan t to Thomson tha t Negro-English be an
elem entar y jargon . To ac knowledge the impor tance of other languages in the
development of Negro-English was t o grant Negro-English a history. H o wever
in the fina\ ana l ysis the lexi cal sources of Negro-English were not r ea ll y at
issue . Rather, what conce rned Thom son was the fact that as far as he was
conce rn ed , Negr o-Engli sh was an i mproper language, untit for educa t ion
and unsuitable ior the BibIe . Th omson cal !ed it 'babyis h lingo' and 'gibberish '.
Th e Negr o-Eng l ish was not the original language of th ose who spoke itj
it wa s not tll e language of any tribe or nalion upon ea rthj it had na status
as a separate language ... and consisted c hief l y of English and Dutc h ... w ith
a small spr ink lin g of Portuguese. But this mongrel so rt of ar ti cu lat ion, the
Br ethr en have tl,:ought proper to redu ce to a permanent farm, and they
have gi ven it stabili t y and import ance by making it thc vehicle of al! that
is mo st useful an d sacr ed among men ... Thc Brethren ... ought to have C"onvert ed tlle broken Eng li sh into good English ... They had everything in their
power f or thi s pur pose. They had thc composition of thc school books. They
had the teach ing of the chi ldren and adults . Th ey had the direct ion of al l
the educ at ion ... T'1ere was sca r ce l y any c id Negr o or modern Portugucse
to extirpa t e. A gr cat proport ion of the Dutch was 5 0 cxc eedingl y likc the
Engl ish, [hat a complete conve r sion of the onc inlo thc ot hc r would huvc
been attended with no difficulty. And what remained of unchangeablc
Mynheer, could have been got rid of by the expcnditure of a littte birch
and patien c e. Thcn the Bible could have been put into the hands of the
Negroes . .. in a language not on l y good . copious and cxpressive but connectcd
with a ll those ideas of freedom, inte[ligenc e, c ivilisation and grcatness ,
which would have he tpe d to rescue them from their dcbasement, and el('va t e them in the sca le of humanity. (Edinbu/'gh C/u·is l.ion Ins tr'uctor.
M a y

1830 : 361 ).
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Here, of cou r se, was Thomson's essential a rgum en t. Negro-English was not a
proper language. It was a 'mongrel sort of articuJation', not fit ror cducation,
not fit for anything uselul or holy . English, on the other IKmd, was a fit language, full, expressive, a language of civi /isarion and grealncss. This kind of
argument was not new. The same kinds of things werc said whcn progrcssîveminded people began advocating education in English, French, Ital ian and the
other European vernacuJars in preferen ee to Latin . In a cont r overs y spanning
centuries, the European languages were said to lack grammar and vocabular y.
They we re said to be 'broken' or 'corrupt' whcrea~ L at in waS said to be
a pure language, the language of learning and of civil i ~ation."·
Th ese arguments have always been parti cularly pcrsuasive. Then, as now,
an ilJ-informed public was all too r eady to believe that languages co uld
be 50 catego r ised. Therefore, having stated these arguments , Thomson feit at
liberty to drop all pretence at sc holarly discussion, lapsing into cheap satire
by affecting a new-found 'passion' for Negro-English, using phrases trom the
language and mocking it - 'the love of this beauti ful language is growing
upon us ' ; ' by and by we find that we sha ll even think in thc Negro-English .'

( 1830:363-4)
Greenfield and the Bible Society feh compelled to a.nswer the criticisms
and to do 50 in a more substantial manner than a letter to a journal. Greenfie ld, therefore. rapidly prepar ed and, in the same yea r, published as a
book his Defence of the Surinam Negro-English version of the New Testament.
After explain ing the purpose of his book (p. I-IO), Greenfield gives a brief
history o f Surinam (p.IO-16). Th is histori cal sketch is important because it
estabJ ishes that Surinam had been under Dutch control and influence since
1669. ) This undeniable fact enables Greenfield to dernonstrate that t'le possibility of English lexical influence ended at that time and that the essen t ially
English-based language which then existed had undergone 150 years of Dutch
influence and had borrowed extensively from Dut ch during that period. In
other words, Negro-English had a long history co vering many generations and
was not an ad hoc attempt by slaves to imitare the braken English spoken to
them by their masters. It was not a recent unstable jargon used by newly
arrived slaves. Relying heavily on Captain J,G. Stedman 's NarraUve of on Expedition Lo Surinam. from Lhe Year 1772 Lo 1777, GrecnfieJd
demonstrates
rha t the language Sledman recorded was the same language used over half
a century later in the Negro-English New Testament (p. 17-21). In other words,
Negro-English had achieved stability.
Greenfield (p.23-25) using anecdotal ev idence from St edman, then shows
that Negro-English 'i s not mere l y braken Engl ish or broken Duteh' which would
be intelligible to EngJish or Dutch speakers but a language in its own right
'unintelligible to Dutchmen or Engl ishmen , while English and Du tch are unint e lligible to the Negroes' . Greenfield supports thi s (p.23-33) wÎth comprehensive tables of
egro-English parts of speech including all inflections of
pronouns and ve rbs. Not only does th is illustrate the distinctiveness of NegroEnglish with res?ect to English and Dutch, It also serves 10 demonstrate that
it is a rule-governed language - i .e. that it does not 'la ck ~rammar' .
Greenfjeld then provides substantial textual and lexical data in support
of his contentions. The first (p. 341-4IJ) is a parallel rendering of the first chapter of the Gaspel af John in English , Negro-English! Dutch and the Dut c h
creole of the Danish West Indies (now the Virgin Is lands). The second set of
data (p.4 3-4I6) jists all Negra-Engli sh words from the previous extract with
their cquivalents in English, Dutch, Spanish, Portugu ese and French . The rhird
set of data (p. 58-62) gives interlinear renderings of various New Testament
sentences in Negro-English, Braken Dut c h and Lileral English . Lsing this
data, GreenfieJd is able ta demonstrate that there is nathing abau! NegroEnglish whi ch is not true of ather languages .
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Illi~ cor Hp..1ri!'>on it will be manifc:-.t, that thC' NCl!,ro-Enp,lish 1::lIlguage
is . .. chicfly corll po~('d of nuKh ûnd Eng l i~h . with a ~prinkling of Span ish.
Portugllc!'>(' . Frcllch ~md Negro or Indian .... Somc of thcm, also. have undergone ::'lIeh chJ.ngc::. in thc ... pronunciation, as wcll 0.::' În thc sign i frcat ion,
tha l it b with grcal difficult y t hey ean be reeognisc d , .. i t wi ll bc seen
frorn lhC' prc('cd ing tables th.3 t i t is quitC' as dJ:..sirnil..1r to Engl ish or Du t ch
u . . 111('!'>C' 1..1llguagcs are to each other ,.. . Out o f lhe'sc m8tcriab is thC'
Negro- Eni!,ll,h langllage con:-.tructed ; and out of ~ il1\ilar rnatcri;. i1~ is formed
nearly every language now ::.poken on thc face of the carth . .. it is thu~
that our own Inother tonguc has its origin and formdtion .. . . Upon its originat Gothic base, tlle Anglo-Saxan, and a fcw British or Welsh word!'> ,
was partia l ly supcrinduccd the Na r rnan ; .:lIld <,ubsE'quently it has borrowed
Io.rge l y from thc Latin , Gr eck, F ren ch, and ather lJ.nguagcs (1830 : 48-50 ).
FrOlll

GreenficJd then goes on to make a very important abscrvation which is as true
today of cri ti cs af neale languages as it wa s in 1830 .
All these languages must at one time have pre~cntcd to th ase who spoke
th e languages frorn which they are derived in their purity, the same ludierous appearance whi c h the Negro-Engl ish now daes to us ; and indecd
wc know that such was ac tually thc ca~e . The pr esent [ngli~h language, so
mud1 cetebraled for its co piousncss , eneq~y and prcci~ion, was spoken of
by the Norman eonqueror s of the cOlrntry, as a barba r ou!'> ja q:!,on , ncithcr
gaod Fren c h nor pure Saxon, and whi ch thc y only can desccnded 10 use for
thc convenicnce of being readiJy undcrstood by their dependents and

boors . 7 (183 0:50-5 1).
Greenfield then di::.misscs vehemently any suggestion of racia! inferiority, and,
in doing so, is probably the fi r st ta have proposed ,ln idca th at i~ thougllt by
many linguists te be a parti cularly modern invcntion - thc c.:o!lcept of univer::.al
language acquisition strategies.
The hurnan mind is the same in every c Jimc ; and acco rdingly wc find nearly
the same proccss adopted in the Jormation of languagc in cvery country .
Thc Negroes have been proved ta be in 1'10 dcgrec inferiar to ather nation~
U1 solidity of judgcrnent, or iertility of imagination ; and thcreforc i1 moy
be fairly presumed that they are capab le of forrning a tan~uag(' from
the materials with which they arc furnished, qualified ror cxprcs~ing
with accuracy and precision the ideas presented ta thcir mind. (IS3 0 : 51) .
Greenfield does acknowledge that Negro-English coul d be dcC'med 'comparatÎvel y rudc and uncultivated ', By thi s he is r cfcr ring, not tO an y reduced
power s of expressian . but [Q the fact that it has lhus fa r been Cl "'poken
language and ha~ not ye t undergone the standa rdi sat ion and sty li~ti c change
which Jl t eracy brings. Greenfield (p.52) compa rcs Negra-EngJish to the English
of \\' yc liffe which may be said to have been 'un cu lt ivatcd ' in the same sense
that Ncgro-Engl'lsh may be said te be 'un c ultiva ted 1 but wa::. capable of
exprC'ssi ng 'elear and definite ideas' .
GreenfieJd 's fina! linguistic argument concern::. Thomson'~ scle c tion of
Negro-Engli sh word s and phrases whi c h seemed (te him) ta bc childish or
com ica l . for objects af satire or derision . Hav ing sho wn that the same ean bc
dane in any Janguage (p.64-65), Greenfield dismisses Th ornson '<; tc rh nique as
'in co rrect as it is unfair, betraying either a gross ignorance , or a wilful
blinklng at thc truth'. After all . asks GreenficJd 1 does it matter what European s think about Negro-English':' Only the oplnlon of ltS speaker .. matters.
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At aU events, it (Negro-Eng!ish) certainly can neither be dcemed barbarous
or Iud ie rous; and, therefore, the sacred Scriptures cannot be degraded and
rende red riduculous in the eycs of the Negroes, who are the on!y persons
concerned, by the Negro-English version (1830:65).
Greenfield concludes his scholar!y De{ence with a surnrnary of his main arguments.
I. Negro-English is a language with a history, a language in its own right , like
English or Dutch .
2. Negro-English is the only language intelligible to the Negroes .
3. Negro-English had achieved stability as the language of over 90.000 people.
No amount of language engineering could now reverse the direct ion of that
change. 8
4. Negro-English is a full language, capable of expressing ideas with aeeuraey
and precision .
5. Negro-English is na more 'barbarous nor ludierous' than any language
is to those unaequainted with it.
6. Because of all the above, the Negro-English New Testament 'is a (aithful
representation of the orjginal' ~ the meaning being correetly conveyed.
7. The people ior \Vhom the translation was intended, the Negro-English
speakers, welcomed it and valued it.
With the hindsight of 155 years, we eould, if we wished to be pet1y and smalJminded, critici ze same minor aspects of Greenfield's Defence.lt is unashamedIy a book with a polemi c al purpose and GreenIield, particularly in his introductory and concluding remarks, employs emotive language, begging his
readers' sympathy tor these 'sable sons of Africa' (p.75). We must, however,
bear in mind the people for whom the Defence was written and whom Greenfield was trying to convince.
As Reinecke (J 983:4) observes, there are a few historical and soeiological
inaccuracies but none are cogent to the main arguments. More importantly,
Reinecke (198.3:3) points out that Greenfield, in defending Negro-English as
'the language, in which the Negroes think and which they love', was not aware
oI the degree to which the translators had 'elevated' their vers ion from
' vernacular Sranan I .
Before commenting on this, I should make it clear rhat J do not have a
detaiJed knowledge of Sranan and I am not qualified to s upport or refute
sueh a statement from speeifje linguistic data. I do, however, know something
of the origin and development of other c reoles and from this general background there are a Iew observations I would like to make.
lt is obviously trLJe that the reduction of an oral language to writing
must change that language. Not only do aral and written registers tend
to differ but linguists and translators must of necessity make ehoices. Ir is
happening in Australia today with Kriol . Linguists must selec t a partieular
dJaJeet or they must attempt the standardisation of several dialeets. In
translation, they must aften choose ane word when several alternatives
are available. When there is no word available, they may borrow or coin one,
hopelully (but regrettably not always) with the advice of native speakers. In
other words, they develop a forma I code and crystallize the language at a
specifie point in time and in it they may weil perpetuate some of their own
rnistakes. There is, therefore na doubt that this newly written Negro-Engljsh
would have difIered trom the spoken code (or codes) in lIse at lhC' time. Th e
extent to which it rnay have differed is another matter. Given the marked
difference between what has been ealled Church ereole (Voorhoeve, 1971)
and modern Sranan, it may be tempting ta suggest that û silllilar guJf may
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have ('''l~tC'd be!wecn tl1<' crco lC' o f lhc NC'gro-[nglish Ncw TC's t afllcnt and the
cv{'ryddy v ('rn ~\( · lIlar . 11 i:::. h(-'re thdl a wo rd o l c~ll lt ion is ne ces:::'..J ry , d C<:l uti on
th L! t ""tewdrt hL! . . .Jlr(';)dy voiced dlld which l-tcincckc (11)::; 3:n. 'j I) acknawll'cJgcs.

19,s 5 i:-. 01W hundrC'd and fifty-fivc yeJrs later than 1830, anc hundr ed f i ft yl iv(' ye,Hs o r Idngll J.ge ch'-lngc . It fllJy thu . . . weil bc th..11 th e crlffc> rc ll c(' bc~
IWf'f'rl N c)!. r· o~Fngli"h ;1" "\")(\\('11 in I ~nn ;mrl th c 1:lIlg" .3gc ol thc Nf'gro-[Ilg l i . . h
Ncw T cstdl ll C'llt llî.Jy 11 01 have becil ncarly as gre.:lt ilS the dil fcrcllcc bel weC'1l
1l 1oc!c"rn ""r ...1I1,J1l alld ClllJrch c reo le.
Wh ...t!ever tlw '-I1l:::.wcr to these quc~tioll""' . wc knov.i that Grc~ cnfi('ld bc~
lieved he wa~ def("ndin g tlw spo ken language of \)0.000 peoplC' ill .surillilill whilC'
hi:::. dctr'-tctor:-. would have dcniec! th e I;:mgu.:lge of thasc pe o plC' .JIly St.:lt 'dS ...tt
a ll.
In defendinv, the lallgu;Jge that he be l ieved h(" W.:1 S c!C'fcnding, Grcenlicld
pr ovided il sc-ho lû rl y and systelflJ. t ic :::.e( of pr incip les whieh .J.re still <.1:-'
sound tod.:1y J.:::' they werc th ell . H e provided a model of ûrgu1Tlen t Lltion sLJppor~
t ed by copious da t a which those ol' us who at t e1Tlpt the dcfencc of c r eolc-s
clse where wOlJid do weil to emulate today. H i:::. cou rJ.ge o us J. tt ack on lillgu istic
imperialislTl is an nspiration to u:::. all. Grecnfield did not l ive vcry long
afte r the publicat ion of his IJe{ence but he left J. gift to thc ncolc-spe.Jking
world which \Viii no tonger be forgottcn .

Notes
I. Sec, [or cxample, Turne r (196 6:202) and l3ûker (1966 : 316).

2. I am 'Indeb ted te Paul Ellingworth of the Univer sity of f\bE'rdccn , ""rotland,
through whom these materiab werc fillally obtuined.

3.

Detail~

of Greenl'lcld's life are from Th e IJicLionary of NaLirmal Bio,gmpily,
Vo l. VIII (189 0).

4. See . for examp l e . thc discussion of the verna cu lar in We:-. l E'rn ec!ur'.dion
in l,owen (1975).
5. AccOI'd ing 10 Greenfie l d (p.1 3), the Engli sh ceded Su rin am to the Dutr 'h in
1669. when mo~t of the E ngli~h left {or Jamaica . Surinam had thcn re~
mained DuI c h except for two brief recen t occasions in whi eh the l\riti<:.ll
temporarily taak it. restoring i t to the \JUI c h wh en hostilitie . . . ceiJ . . ed.

6. Thc oIher languages represented in the lexicon were a lm oS{ certain l y pûrt
of the original pidgin . betare it underwcnt creoliL.i.ltion . Many modern 'du~
dies have shown thc eXÎstence o f Afriranisms in Ca ribbcan c reoles .:1S weil
a~ thc mtluencc ot IJ o r tuguese Irom the carly \X 'cst I\fri ra n Portugucsc
pidgms .

7 . Greenf'leld aeknow ledgcs portion of thi s section to be a quotation from fan
able \\Titer. in the Fife He m/d '. 1 have not yet been able to ubtain tlll'~
item .
8 . As Re ineeke (1983 :7) points out. thi s third a r gument is all afte rthought.
Although obvious[~' true , it was not actually developed earl ier in t hc IJefen~

ce.

219

References

Baker, S.J. 1966. The Australian Language. Sydney, Currawong.
Bowen, J. 1981. A Histary of Western Education. London, Methuen.

Greenfield, W. 1830. A Defence of Ihe Sur inam Negro-English version of Ihe
New Testament ... London, Samuel Bagster.

Harris, J. 1984. Contact Languages, Pidgins and (he Rise of Kriol in the
Northern Terri tory: H istorical and Theoretical Perspectives. Ph. D.
the sis,
University of QueensJand.
Harris, J. 1985 . Bible translation, the question of creole languages - a Northern Territorycase study. Nungalinya Occasianal Bulletin 21.
Harris, J . and J. Sandefur 1984. The creole language debate and the use of
creo/es in Australian schools. The Aboriginal Child at School. 12 (():8-29.
Reinecke, J. 1983. William Greenfield. a neglected pioneer creolist. In: Carrington, L. (ed.), Studies in Caribbean Language. Trinidad, Society for Caribbean Linguistics. 1- 12.

Reinec ke, J. el al. 1975. A

bibliognaphy
Honolulu, University of Hawaii Press.

of

Pidgin and

Creole

Languages.

Stewart, W.A. 1974 . Acculturative processes and the language of the Ameri can
negro. In: Gage, W. (ed.), Language in its Sociol Se t ting. Washington, Anthro-

pological Society of Washington. 1-46.
Turner, G.W. 1966. The English Language in Auslralia and New Zealand.London ,
Longmans.
Voorhoeve, J. and A . Donicie 1963. Bibliographi€
nam ... ts-Gravenhage, Martinus Nijhoft.

220

du

négro-anglais

du

§;.ri-

POLITIEKE ONTWIKKELINGEN IN
SURINAME TIJDENS DE
TWEEDE WERELDOORLOG
BEN SCHOLTENS

Inl eiding
Afgelopen mei (198 5) werd in Suriname, evena ls in ve le ander e landen , de beeindiging veertig geleden van de Tweede Wer eldoorlog herdacht . Naar aanleiding hier van schreven wij een art ikeJensc r ie voor hel Surinaamse dagbla d' De
Ware Tijd', waarin wij ingingen op de effec ten van de Tweede Were ldoorl og
voor Sur iname 1 • In deze a rtikelen belichtten wij een aan t a l militaire, sociaa leconom ische en po l itieke ontwi kkelingen uil de ze per iode. He t laa t st e van
deze artike len, dat z ic h concen treerde op de politieke si tua ti e, wor dt hier in
enigszins aangepas t e vor m overgenomen . De m i li t aire en ~oc ia a l -econo m jsc he
ontwikkelingen blijven hier dus buiten beschouwing.
De Tweede Wereldoorlog is een binnen de SlJrinaamse geschiedschrijving vr ijwel verwaar loosde periode. Dit is merkwaardig omda t zk h in deze
jaren een aanta l belangrijke ontwikkelingen voordoen . Naast de verk reg en economische ze lfst and ighe id, voor het eerst sinds 75 jaa r, dankz ij de bauxiet, die
voor 60% voorziet in de behoeften van de Ame rikaanse oorl ogsindust ri e, z ien
we de doorbraak van een nationali st ische be wegi ng. Net als voor veel andere
D erde Wer eld landen is ook voor Suriname de Tweede Were ldoo rl og he t startsein voo r de dekolonisatie . l3egin dit jaar, 4 janua r i , overleed één van de voormannen uit deze beweging. . te weten de tekenleraar en vakbondsman die te vens Statenlid was, Wim Bos Verschuur. Op zijn rol zal hier uitgebreid worden
ingegaan .
Van een politieke ontwikke ling is in Suriname tot de Tweede Wer el doorlog, mede ten gevolge van de repressie van Be stuu r!-.zijde, nog nauwe l ij ks sprake. In een Nota van de Stat en aan de J\ \in ister van Koloniën, V<.J1l Maak, van
29 decem ber 1942, word t geste l d dat pol it ieke ~ c ho lin g van de 'onderl agen'
nier getoler eerd wordt. Bi j de behandeling van de ontwerpwe l ter wijziging
van het kicsreglement in 1945 br eng t de waarnemend gouvernemenb~ecretaris
Kl eine naar voren :
In Suriname is de po l itieke belangstelling nog zee r gering, en politieke par tijen zij n er nie t.
Het Statenl id Calo r wijt dit aan de gebrekkige kenni s van het Nederlands en
de weinige krd flte -abu rlJle e~ , wddfuoor er weinig van het po liti eke leven doordringt tot de massa .
De belangr ijkste politieke r o l in deze jaren wordt ve r vu ld door de St aten,
de pers en de vakbonden . De Staten bestaan uit 15 leden , waarvan vijf
benoemd en toen gekozen middels een uiterst beperkt censuS - en capaciteitsre chr . Nauwelijks twee procen t van de bevolking heeft kie srec ht. In 1943 zijn
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er een kleine 2500 kiesgerec htigden. Vrouwen hebben alleen pas~ief kiesrecht,
in 1938 resulterend in de verkiezing van Suriname's eerste vrouwelijk Stüten lid, mevrouw G.R. Schneiders-Howard. De opkomst tijdens verkiezingen is zeer
laag, nauwelijks 50%. Er zijn geen politieke partijen, wel functioneren rond
verkiezingstijd belangengroeperingen. Politieke ideologieën spelen vrijwel geen
rol. Wel voelen individuele Statenleden z ich verwant aan bepaalde politieke
partijen in Nederland. De invloed van de Staten is beperkt, bovendien is
de gouverneur geen verantwoording verschuldigd aan hen. Van een echte volksvertegenwoordiging is geen sprake.
Er verschijnen drie kranten, die slechts een paar keer per week uitkomen, te weten het sociaal-democratisch getinte 'Suriname', de liberale 'De
West' en het gezagsgetrouwe R.K. missieblad 'De Surinamer'. Vanaf 2 augustus
1943 komt daar nog het behoudende dagblad 'Het Nieuws' bij. Vooral 'Suriname' en 'De West' spelen tijdens de oor log een belangrijke oppositionele rol.
Onder invloed van de economische opleving tijdens de Tweede Wereldoorlog komt de vakbeweging na de repressie in de jaren dertig tot nieuw leven. Opvallend hierbij is de behoefte om de versplintering in de arbeidersbeweging tegen te gaan, hetgeen zich uit in de oprichting van overkoepelende
organisaties, de zogenaamde moederbanden. De kracht van deze bonden
is over het algemeen zwak. Behalve bij de mijnwerkersbonden is de organisatiegraad laag. De onderhandelingskracht van de bonden is gering, omdat ze
niet erkend worden door de werkgevers en de overheid. Ondanks dergelijke
beperkingen houden ze zich bezig met de door de koningin aangekondigde wijzigi ngen in de Rijksstructuur, ze bespreken op speciale vergaderingen het Atlantie Charter, zelfbestuur, uitbreiding van het kiesrecht opdat de arbeiders
vertegenwoordigd worden in de Staten en ze propageren kandidaten voor de

Staten . Een duidelijke ideologische lijn valt er bij de vakbonden niet te bespeuren, hetgeen verband zou kunnen houden met de repressie uit de jaren
dertig.
De politieke ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog komen vooral tot ui tdrukking in de confrontatie tussen gouverneur J.C. K ieJstra (193319lf.4.) en de Staten, waarbij de controversiële thema's zijn: de Indi sche politiek, het benoemingsbeleid, de censuur , de internering en de sociaal-economische politiek. Op het laatste na zullen deze onderwerpen hieronder elk apart
worden behandeld . Verder komen de relatie tot Nederland en het opkcmend
nationalisme ter sprake . Opvallend is dat ook in deze jaren reeds de thema's
eenheid, emancipatie en natievorming de 'hot items' waren. Het boeiende en
relativerende van geschiedenis is, dat het ondermeer laat zien, dat veel van

Het Duitse consulaat aan de Steenbakkerijstraat tijdens de Tweede Wereld-

oorlog. '" t 939.
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WuI V Lllld:..ILI!-'. elC' GJg niC'u w pn r C'vo[ution.J.ir lijkt in l eite- C'C'rl continuering i~
vun pro("e~~(,11 die LI l cC'reler op gurlg ~ekomc n warcn. In Su ril1 ûlllc zijn de zc
ofltwikk('lin)},cn om C'en vce[heid a.J./l r eden(,ll, die wC' gelTlaksha [ve maar Lu llC'/l
v.J.ttC'n ondC'r dC' nOC'IllC' r 'oudC' politiek', ~ind~ ei nd jaren veertig ~e.<.tLl.gn eerd .Z

S Lat en

ve ,.~ u.'i J<i e l ~ Lm

[)C' ('on lrontat ie tu:,sell gouverneur J .C . K ie [slra en de Staten kent vier c ulmi nerende hoogtepunten, te weten de N ota v3n de St.J.ten aan Min ister van K o [oniën Ch. We\ ter v.J.n 5 juni 194 1, de debatten over de begroting van [943 . die
plaats hebben van 30 november rot en met 4 decem ber \ 942, de Nota van de
Staten aan i\'1inister van K olon iën I-I .J. van M ook van 29 dece mber 1942 en de
internering van het 'statenlid Wim Hos Verschuur op 30 juli 1943.
T ijdens een bijzondere Statenvergade rin g op 10 lnel 1940 deelt de gouverneur mede dat het Bestuur gezien de inget r eden oo rl ogstoe.<.t~lIld gebruik
zal maken van de a rt ike len 31 en 32 van de Staatsregeli ng (g r o lldwet) om ziin
bevoegdheden uit te breiden . Zijn beroep op steun van de St aten - 'On der[in ge meningwerschillen moeten thans r usten ' - wordt voo r ..dsnog positie f opgevangen . Volgens beide artikelen kan de gouverneur in geval van oorlog of
opstand de Staat van Beleg, (\ 6 mei) afkond i gen , zonde r m edewerk in g van de
Staten maatregelen treffen en bepalingen va n de Staats r egeling en verordeningen (wetten) buiten werking ste[ len . D eze speciale be voegdhe den gebruik t
Kielstra ondermeer om de int ernering en de ce nsuur te rege len , df' Staten het
budgetrec ht te ontnemen , onpopu [a ire maatregelen e r door te dflJkken, LOJIs
de instel [ing van een Stadscommissa r iaat, van dorp::.gemeenten en V<.Hl het Hu we l ijksbesluit voor H indoes en Islamieten , alsmede om een A[gemene M.J. c htigingsmaatregel af te kondigen . /\1 sne l za l blijken dat Kiebtra in we! zeer
ruime mate gebru ik maakt van deze speciale bevoegdheden, ook in gev.Jl[ en
die geen direc t verband houden met de oo rl ogssitulltie en dat de St aten steed:,
vaker gepasseerd worden .
Als in juni 1941 de Minister van Koloniën, Ch . We lter , Suriname bezoekt
grijpen de Staten deze gelegenheid aan om hun grieven kenba3 r te mi1ken aan
de Nederlandse regering en zi j bieden hem een Nota aan, waarin een veelheid
aan klachten naar voren wordt gebracht . Wc komen hier nog op terug .
Tijden s de begrotingsdebatten 1943 bereikt de co nfrontatie een eer~t('
climax . In hun Voorlopig Verslag sc hrijven de Staten dat het Hestuur sbe [c id
aanleiding geeft tot toenemende kritiek en niet wordt gevoerd naar dernocratisd)e beginselen . ' maar diJt daa r aan meer di c tatoriale neigin~en ten gr ondc; l ag
liggen'. N aar aanleiding van de gevraagde offers voor de oor l ogwoering qclt
het Verslag :
Thans echter vraagt ook di t College zich met bezorgdheJd af tot welk nut
voor Suriname dit alles l eidt , nu ook bij de leden de rnening gaat postvat\en
dat de rechten der UeJI IOCrdLie hier Illet voC'tell \Vorden ge u-eden .

En :
Het intrekken van het budgetrecht werd ab een zeer ste r ke ui ti ng van di ctatuur beschouwd.
In zijn .'\\ emo rie van Toeli chting v raagt Kielstra zich af of de Staten z. icr. we!
voldoende bewust zijn van de oorlogssituatie. Sommige passages in het Voor lopig Verslag doen volgens hem denken aan 'Surin aamsch isolationisme '. Hij
stelt. de oorlogsvoering 'eischt evenwel onverbiddelijk de concent ratie van
ve[erlei bevoegdheden bij de Overheid! . Kiel stra voelt zic h persoonlijk aangerast en sc hrijft :
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De schampere, persoonlijke en grievende bewoordingen, waarin het Voorlopig Verslag is gesteld getuigen niet van de wil tot samenwerking.
Met dreigende woorden brengt hij naar voren
'dat gezagsondermijning in oorlogstijd een misdrijf wordt geacht~ waartegen
st r ~ng za l worden opgetreden, ongeacht wie .
Hij za l niet aarzelen in te gri jpen tegen het 'onv erantwoor delijk gedrijf van
een paar heethoofden' .

Tijdens de debatten in de Staten concludeert Mr. J.C. de M iranda dat met
den huidigen Gouverneur samen werkin g en overleg als uitgesloten moeten
worden geacht.
Tot dit inzicht was 1het overgr oote , weldenkende deel der bevolking ' al jaren
geleden gekomen.
Er wordt niet de minste aandacht geschonken aan hetgeen in dit Co llege
en in de plaatsel ijke pers naar voren wordt gebracht.
Het Bestuur redeneert zijns inziens als volgt:
Onder a ll e omstandigheden zullen wij gelijk hebben en gelijk krijgen en wij
doen en laten zooals het ons goeddunkt. H et Bestuursbeleid wordt in Suriname niet meer gevoerd naar Dem ocratische beginselen.
Deze gri even van de Staten worden herhaald in een Nota aan de Minister van
K oloniën , H. J. van Mook, die eind 1942 op bezoek is in Suriname .
De confrontatie tussen gouverneur Kie lstra en de Staten bereikt haar
hoogtepunt als 30 juli 1943 het Staten lid Wi m Bos Verschuur wordt geJ·nterneerd. D e gekozen Staten leden leggen hun mandaat neer en in hun telegrafisch bericht hiervan aan de Nederlandse regering geven ze als reden op:
wegens voortdurend gebl eken onmogelijkheid tot samenwerk ing met en a ls
protest tegen houding Gouverneur, die afdoende inlichtingen weigert inzake
internering medelid Bos Verschuur.
Meermalen
hebben de Staten r eeds verzocht om het beleid over te dragen
aan een ' meer tactvo l Bewindsman' . In de pers begint een grote advertentiecampagne om de afgetreden Staten leden plus de kandidaat-notaris J.A. de
,M iranda, die op diens verzoek Bos Verschuur vervangt, te herkiezen, hetgeen
op overtuigende wijze gebeurt.
Op 8 oktober stuurt de gouverneur de Staten een missive, waaruit blijkt
dat de Minister van K ol on iën, naar aanleiding van het hem door de Staten
gestuurde telegram, de gouverneur steunt in diens mening dat jn verband met
'overwegingen van landsbelang' geen verdere informatie omt r ent de internering
van Bos Verschuur verleend kan worden. A ls reac t ie hierop en omdat ze zich
gesteund weten door de bevolking beslui ten de Staten zo lang er geen oplossing is in het conflict niet te zull en deelnemen aan de wetgevende arbeid. Ze
stu r en een adr es aan de koningin, waarin ze een reconstructie geven van het
conf lict en verzoeken om bemidde lin g. Later za l blijken dat de nieuwe voorzitter - een benoemd Statenlid -, F ikkert , dit adres heeft doen vergezeld gaan
van een begeleidend schrijven, waarin hij naar voren brengt dat het adres niet
op geheeJ rechtmatige wijze tot stand zou zijn gekomen . De overige Statenleden nemen hem dit zeer kwalijk en ste J! en dat hun vertrouwen in hem
'ernstig geschokt' is. In verband hiermee neemt Fikkert aan het eind van het
zittingsjaar on ts/ag.
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Van 8 oktober 1943 tot 3 januari J 944 nemen de gekozen Statenleden
geen deel aan de vergaderingen. Het is van belang er hier op te wijzen
dat de gekozen en benoemde Statenleden in het conflict een verschiJlende weg
kiezen. Als prinses Juliana begin november op bezoek is in Suriname wordt zij
van het conflict op de hoogte gesteld door het 5tatenlid Dr. J. F. E. Einaar.
AI op 15 november vermeldt 'De West' het gerucht dat Kielstra het land zal
verlaten en worden opgevolgd door Mr. Brons.
Als antwoord op het adres van de Staten volgt 25 november een Koninklijk Besluit, waarin gesteld wordt dat de Kroon geen aanleiding ziet voor een
'ernstig en onpartijdig onderzoek'. Het is goed ons hierbij voor ogen te houden
dat Kielstra toen reeds een week eerder, bij Koninklijk Besluit van 19 november, eervol ontslag is verleend! Pas op 8 december worden de Staten hiervan
per missive door KieJstra op de hoogte gesteld. Kielstra vertrekt begin
januari naar Mexico, waar hij als gezant is benoemd. Zijn opvolging door Mr.
J.C. Brons - een katholiek~ - wordt door de Staten als een verademing ervaren .
Aldus betekent het conflict rond Bos Verschuur - in relatie tot de
'affaire Meyer, 3 - het einde van de ambtsperiode van Kielstra . We zullen nu
ingaan op enkele van de wrijvingspunten tussen de gouverneur en de Staten.

Indische poli tiek
De met de komst van gouverneur Kielstra (1933) en met steun van de Minister
van Koloniën, Ch . Welter , geîntroduceerde zogenaamde Indische politiek betekent een breuk met de tot dan toe gepropageerde assimilatiepolitiek. Vooral
de spraakmakende en verwesterde creoolse elite (pers en Staten) verzet zich
hier fel tegen. Ten behoeve van de representatie van de Hindostanen en Javanen wordt in 1936 het oude instituut van benoemde Statenleden geherintroduceerd. Gebruik makend van zijn speciale bevoegdheden drukt Kielstra de
zeer omstreden verordeningen tot de vorming van dorpsgemeenten en tot de
erkenning van het Hindostaans en Islamitisch huwelijksrecht erdoor. Een ander
plan ter verindisching van Suriname, de immigratie van tienduizenden Javanen,
wordt door de oorlog gedwarsboomd. De schrijver J . van de WatIe, tijdens de
oorlog hoofd van de Gouvernements Pers Dienst, karakteriseert deze politiek
van Kielstra als volgt :
Hij geloofde In de corporatieve staat, waarin met instandllouding van
apartheid, bevolkingsgroepen vreedzaam naast elkaar zouden co-existeren.
De funeste gevolgen van deze verdeel- en heerspolitiek zijn tot vandaag
de dag merkbaar.
Onder de immigranten wordt Kielstra's politiek verschillend beoordeeld.
Hindostaanse Statenleden stellen dat de Indische politiek voornamelijk op de
Javanen is gericht. In een ingezonden brief in 1940 in 'Suriname' stelt een
aantal Hindostanen dat ze zich toenemend tevreden voelen over hun leven
in Suriname, mede dankzij het Bestuur van Kielstra, 'die hun inziens veel
heeft gedaan voor hen, waardoor zij dit land meer en meer aanvoelen als hun
tweede vaderland'. Na het vertrek van Kielstra richt een aantal Hindostanen
een c omité op teneinde een borstbeeld voor hem op te richten. Andere Hindostanen leveren hier via een ingezonden brief kritiek op en steunen de geko zen
Statenleden.
Om tot een evenwichtige beoordeling van de bestuursperiode KieJstra
te komen is nader onderzoek gewenst naar de houding van de Hindostanen en
Javanen hier tegenover. De beeldvorming dreigt sterk bepaald te raken door
wat hierover in de Staten en de pers wordt medegedeeld. Wellicht ten overvloede willen we hier benadrukken dat als er in deze tijd over ISurinaams'
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wordt gesproken men daar 'creools' mee bedoelt. (Alhoewel we hieronder zullen zicn dat daar in een ken t ering op gang komt . )

Benoemingsbel eid
Gerege ld k l inkt in de St aten en de pers krit iek door over he t gevoerde benoemingsbe leid, over het 'ste lselmatig voortrekken van Hollanders boven de kinderen des lands' . Bos Ve r schuur spreekt hierbij van racisme en stelt dat .surinamers wel gedwongen worden om elders positieverbetering te zoeken.
Men spreekt van een 'ambtenarenkolonie' . Mr. J. C. de Miranda levert kritiek
op het aantrekken van Indische ambtenaren, waardoor er geen promotiekansen
zijn voor Surinamers. Hij stelt dat Sur inamers vrijwel zijn uitgesloten van het
ambt van districtscommissaris omdat hiervoor een universitaire studie Indologie vereist is.
Censuur
Onder de Staat van Beleg wordt het verboden geschriften te drukken zonder
toestemming van de over heid. H et verspreiden van onware berichten wordt
strafbaar gesteld en er komt vo lledige brie/censuur en repr essieve censuur
op de nieuwsbladen. Tevens wor den verenigingen en vakbonden getroffen door
vergaderverboden.
De Staten stellen hierover in hun Nota aan Minister Van Mook: 'Het gevo lg hiervan is dat opstandige gedachten geen zeldzaamheid meer zijn . ' Bos
Verschuur vermeldt dat de perscensuur al dateert uit vredestijd 1 namelijk
de zogcnaamde muilkorf wetgeving die in 1933 werd geïntroduceerd na de onlusten rond Anton de Kom . H ij haalt een aantal voorbeelden aan . Zo mocht
een door de arbeîders aan Minister Welter gericht adres niet in de pers. Zelf
gaf hij een pamflet uit over de vakbeweging 1 waarin van de censuur het woord
'stri jdt' vervangen moest worden door ' komt op'.
Naar aanleiding van de internering van Bos Ver schuur schrijft 'Suriname' :

Ons werd verboden met een enkel woord van de internering van Bos Verschuur gewag te maken.
Als ' De West' schrijft dat er een nummer van haar door de censuur is achtergehouden, me ldt 'Suriname' dat haar dit ook al eens is overkomen . Verder
wor dt 'De West' ter verantwoo r ding geroepen voor het overnemen van een
artikel uit ' T ime ' over de rassenverschillen in de Verenigde Staten en ZuidAfrika . De per s beklaagt zich in het algemeen over de slechte voorlichting
door het Bestuur waardoor men vaak van bu itenlandse bladen afhankelijk is
voor informatie over Suriname. 'De West' stelt dat de stemming van de bevo lking moeilijk te peilen valt gezien de censuur en de angst voor internering.

fnterne r'ing
Bij Gouvernements Besluit wordt op 10 mei 1940 de internering geregeld. N4,
dezelfde dag worden de Dui t se mannen 1 waaronder de bemanning van het
vluchtschip de Goslar , geïnterneerd . Twee weken later volgen de Duitse vrouwen en kinderen . In totaal belanden zo'n 160 mensen in het tot interneringskamp omgebouwde R. K. missie-inrernaat Copieweg. Verder wordt een Nederlandse N.S.B .-er geïnterneerd en slechts enkele Surinamers. Het betreft hier
voornamelijk mensen van linkse signatuur zoals am Venoaks. Kees \\ ' ijngaarde.
Otto Huiswoud en George GÜnther.
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Vooral tijdens de Rondvraag in de Staten wordt geregeld aandacht gevraagd voor deze interneringsgevallen . Het vermoeden bestaat dat mensen in
hoge posities met Duitse sympathieën ongemoeid worden gelaten.
Aan mensen die uit internering worden ontslagen worden diverse voorwaarden gesteld; ze mogen de stad niet verlaten zonder toestemming van het
Parket, mogen geen vergaderingen bijwonen, mogen niet aan politiek doen,
moeten om 22.00 uur thuis zijn , moeten politiebezoek toestaan, ete.
Begin 1942, kort voor de Japanse invasie, worden 146 Nederlanders, voornamelijk N.S .G.-ers, uit Indonesië overgebracht naar Suriname, waar ze uiteindelijk belanden in het Amerikaanse legerkamp Insulinde op Joden Savanne.
Zonder duidelijke bewijzen worden zij voorgesteld als personen ' die Indië aan
de Jappen verraden hadden'. Op Joden Savanne moeten ze onder andere de
synagoge en het ke r khof schoonmaken. Als er vier weigeren worden ze opgesloten. Na een mislukte ontvluchtingspoging worden ze overgebracht naar Fort
Zeelandia . H ier worden twee van hen, Raedt van Oldenbarnevel t en Van
Poelje, in opdracht van Territoriaal Commandant kolonel J . K. Iv1eyer, door
mariniers vermoord. Zij zouden op de hoogte zijn geweest van het feit dat
Meyer voor de oorlog lid was van de N .S. B .. De officiële versie luidt dat ze
'op de vlucht neergeschoten ' zijn. Op sommige Surinaamse huizen zou de dag
daarop geschreven zijn : ' Nederlandse mariniers zijn moordenaars' . Pas een
jaar na de oorlog worden de ze Indische N .S. I3 .-ers op transport gezet naar
Nederland, waar ze worden vrijgelaten .
Augustus 1942 komt een groep van c irca 60 Nederlandse dienstweigeraars uit Zuid-Afrika aan, die eveneens worden geïnterneerd. De behandeling
van deze beide groepen schijnt, in tegenstelling tot die van anderen, weinig
zachtzinnig te z ijn geweest, waarbij vooral de mariniers negatief bekend stonden . Oktober 1943 worden tijdens een razzia zo'n 160 personen opgepakt en
geïnterneerd . Het betreft vooral souteneurs, prostituees en kleine criminelen.

Bos Verschuur
Het waarschijnlijk meest kritische Statenlid tiidens de oorlogsjaren is de tekenleraar en vakbondsman Wim Bos Verschuur . Als een van de afgevaardigden
van de Staten deelt hij op 29 december 1942 Minister Van Mook mee:
En daarom minister in het belang van de ru st van dit land, in het belang
van het Koninkrijk en dat van Suriname bijzonder, neemt U Gouverneur
Kiel stra mee. niet morgen, maar vandaag.
Een van de weinige gelegenheden waarbij gevoelige onderwerpen in de samenleving ter sprake gebracht kunnen worden is de Rondvraag in de Staten . Als
Kielstra juni 1943 het verzoek aan de Staten doet om de Rondvraag te beperken, ver z et Bos Verschuur zich hiertegen. Via een hoofdambtenaar had de gou verneur hem al gedreigd dat z ijn taal in de Staten consequenties kon hebben
voor z ijn baan als tekenleraar aan de openbare Hendriksc hool.
Dire c te aanleiding voor z ijn internering wordt de Volkspetitie, waarvan
hij overigens zegt niet de initiatiefnemer te zijn, die hij 25 juli in meer dan
23 exemplaren het publiek ter ondertekening aanbiedt en die in een dag 7S0
handtekeningen oplevert . Deze Volkspetitie geeft een rec onstructie van de
confli c ten tussen Kielstra en de Staten en luidt deels als volgt :
Majesteit . de rijksgedachte lijdt schade~ De aanhankelijkheid tot het Vor stenhuis wordt op het spel gesteld! De anti-Neder!andsc he stemming
groeit helaas met den dag ~ i'vlajesteit, U LiJndsvrouwe, naderen wij met eerbied en vertrouwen, dat het Haar moge behagen Gouverneur Kielstra te
doen vervangen door een Bewindsrnan die de nooden en behoeften van ons
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volk beter aanvoe lt. luiks tot heil van het Koninkrijk en het Gebiedsdeel!
Majeste it, Uw zoo aan Uw Huis verknocht vo lk mag niet veranderen
in z ijn gevoelens tot Oranje!
Wat voo r al gevoel ig sch ijnt te hebben gelegen is da t de Volkspetitie naast
het Neder lands ook in het Engels was opges t eld. Juist de ze ve rt aling we rd het
cr iteriu m om hem te laten interner en. (Tijdens de oor log wa r en een paar duizend Amerikaanse soldaten in Suriname gelegerd ter bescherming van de
bauxietmijnen.) Procur eur-Generaa l Mertens deelt hem mee , dat het niet gaat
om de petitie of de verspreiding ervan maar om ' Uw verklaring van de Engelsche vertaling' . Hier moeten we een ve rband leggen met de zich een maand
ee rder afspe lende 'affai r e Meyer', waarmee het Bestuur hem ' knoeive rhoudingen ' verw ijt. Het Bestuur vreesde dat bepaalde buitenlanders hem wilden gebruiken voor hun actie. Het is niet onwaars chijnl ijk dat de informatie die
Meyer verkreeg omtrent Kielstra 's veronderstelde Duitse sym pathieëf'l en
waarmee dominee Mi etes naar Caf'lada ve rtrok, het zogenaamde dossier-Kielstra van Bos Ver schuu r betre ft. Dit dossier, dat Bos Versc huur ove r igens nooit
heeft ge t oond, zou ondermeer informatie bevatten over een rijmpje dat
Kie! stra in de jaren dertig in het gastenboek van de districtscommissaris van
Coronie, H. PreJ/witz, zou hebben geschreven en dat gebaseerd was op het
roemruc hte Horst Wessellied: ' De Vanen hoog, de rijen vast aan een ges loten,
moge het zo ook in Cor onie gaan . '
Op 5 augustus deelt de gouverneur de Staten per m issive mee dat
het l idmaatschap van Bos Verschuur in verband met zijn interner ing op JO juli,
is vervallen . De gouverneur gaat niet in op het verzoek om nadere informatÎe,
wel brengt hij naar voren dat de internering niet samenhangt met de kwaliteiten van Bos Versch uur a ls Statenlid. Volgens W. Kraan heerst er in 'breed e
kring ontsteltenis '. lij die hem zien a ls de kampioen van de volksbelangen , geloven 'dat het Bestuur hier een geweldmiddel heeft toegepast om een lastig
lid van de oppos iti e uit den weg te ru imen' . Juist gezien de weigering tot informatie stelt Kraan :
Voo r mij is de hou ding van den Gouverneur in deze zaak de druppel die den
beker doet over loopen .
De verzoeken vanuit de Staten , pers, vakbonden en andere verenigingen om
Bos Ver sch uur vr ij te laten, resulteren onder de nieuwe gouverneu r , Brons, in
zijn externer in g op 27 me i 1944 . Hem wordt te kennen gegeven z ic h niet meer
met de binnen- en bui t enlandse politiek te bemoeien. A ls Bos Verschuur 24 dece mber 1944 terugkeert in de Staten, noemt hi j zich ' des Gouverneurs par ticuli er geïnterneer de ' en een volksve rt egenwoor diger ' zwa nger van vooru itstrevende gedachten en zich baanbr ekende nieuwe ideeën . '

Relalie tot Nederland
Door de verbreking onder inv loed van de oorlog van de banden met Nederland,
de stationering van Ame rikaan se troepen, het beleid van het Bestuu r en een
aantal internationale ontwikke lingen , wordt de koloniale relatie tot Nederland
in deze jaren tot een punt van discussie.
Alle rl ei verenigingen zoals 'Oost en West' , het 'Algemeen Nederlands Verbond' en ' Suriname Waakt' proberen de rijksgedachte levendig te houden.
Vooral het koningshuis blijkt in zijn symboolfunctie onaangetast. De beide
koninklijke bezoeken z ijn massale festijnen . Ook de pers en vakbonden participeren volop in de Oranjebetogingen . In een radio-rede tot bezet Nederland
zegt gouverneur Kielstra ondermeer:

228

Suriname is zo Nederlands in zijn denken en gevoelens a ls a lt ijd. H et
is en blijft cr t r ots op deel uit te maken van ons gr ote K oninkr ijk der Nederlanden onder het H uis van Oran je, het is ve r ze kerd dat het slech t s in dip
Staat za l behouden wat het va n de Nederl andsche beschaving heeft ve r overd, z ijn e igen karak t er. en zal genieten eigen volksv ri jheden, en een
leven vo lgens eigen aard . Suriname wil dit handhaven . laat U niets voo rpraten omtren t verande rin gen daarin .
In die laatste zin schemert door dat er blijkbaar ook andere geluiden opkomen .
Zo stelt W. Kraan in de Nota van de Staten aan Minister Welter onder
andere:
De opvattingen die met den huidigen Bewindsman haar in trede deden in dit
land, leiden tot verv r eemding der bevolking van het Nederlandsch gezag,
en zou er op dit ogenblik een vrije stemmi ng kunnen plaats vinden, onder
welke vlag men wensc ht voor t t e leven, dan ben ik niet overtuigd, dat de
groote meerderheid, de Nederlandsche vlag zou kiezen .
16 juni 1941 kondig t de Nederlandse regering een na de bevrijding te houden
Rijksconferent ie aan te r aanpassing van de st ructuur van het Koninkrijk aan
de eisen van de tijd . De status van de over zeese gebiedsde len moet in overeens temming worden gebracht 'met het belang dat zij in de eenhe id van het
Koninkrijk vertegenwoord igen. ' Ter gelegenhe id van het feit dat de Japanner s
een jaar eerder hun aanva l op Pearl Har bar uitvoerden, houdt koningin WilheImina op 6 dece mber 1942 een beroemd geworden r adio-rede. De koningin was
geen groo t voo r stander va n ve r gaande rijkshervormingen, maar voor al onder
de druk v.J.n h.J.3r regering as\sook vo.n president Rooseve lt komt zij tot
deze rede, die overigens in eerste instantie gericht was op Indonesië, om daar
het verzet te versterken . Een sleutelzin uit de rede is:
Ik weet dat geen politieke eenheid en verbondenheid op den duur kunnen
blijven bestaan, die niet gedragen worden door de vriiwi ll ige aanvaa rd i ng
en de trouw van de over grote meerderheid de r burgerij.
Verder zeg t ze onder meer:

Ik heb daarbij een vorm voo r ogen waardoor Nederland, Indonesië , Suriname
en Curaçao dee l zullen hebben in het bestuur van het geheel , terwIjl zij
ieder op zichze lf de eigen , inwendige aangelegenheden in zelfs tandigheid
en steunend op eigen k r ach t, doch met de wil elkander bij te staan, zu l len
behart igen .
Kort voor deze r ede, t i jdens de debatten over de begroting van 1943 , zegt Bos
Ve r schuur naar aanleiding van de aangekondigde bestuur li jke her vormingen ,
dat Suriname in geen geval een ondergeschikt onderdeel van Nederland wil zij n,
maar:
op den voet dus van volkomen gelijkheid, h et Koninkrijk der Nede rl anden ,
waar Suriname niet staat onder maar naast en met Nederland. Wi j willen
niet los van Nederland. In tegendee l: Maar wij wil len zelfs tandig staan . Financiee l ze l fstandig : En daarmede het ze l fbesc hikkingsrecht aan ons ! Op
eigen beenen . Onze bodemschatten maken ons potentiee l economisch ze l fs tandig.
Bos Verschuur wil daarom geen medezeggenschap, maar beslist het exclusieve
zeggenschap. H ij staat 'baa s in eigen huis' voor . In de Nota aan I" \inister Van
Maak wordt bepleit dat het Atlantisch Handvest (14 augustus 1941) ook
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op Suriname wordt toegepast, dit betekent narnelijk de doorbraak VQn de
koloniale gedachte.
Dat ook in Nederland begint door te schemeren dat er vcriJndpring rllo('t
komen in de oude koloniale relatie blijkt behalve uit de to('~priJ.:.tk ViJn de
koningin ook uit een radio-rede van Minister Van Mook op 14 januLiri 1944 voor
de Amerikaanse C.B.S •. Hij zegt hier ondermeer : er moet 'een einde korJJl'1l
aan hf't rasverschil en de onderdrukking. De volkeren van het gekleurde
ras moeten voelen, dat men hen niet minacht omdat zij gekleurd zijn, en zij,
die nog in staat zijn op eigen benen te staan in de moderne wereld, moeten
zien, dat hun de weg bereid wordt naar steeds groeiend eigen bestuur en onafhankelijkheid met behulp van anderen. Er moet een eind komen aan de exploitatie van het ene land door het andere en van het ene volk door het andere;
en alles wat er over is van de oude koloniale houding behoort te verdwijnen
in de nieuwe betrekking van medewerkers en wederzijds voordeel.'
In de praktijk verandert er blijkbaar weinig want naar aanleiding van de
openingsrede van gouverneur Brons tot de Staten in 1945 schrijft 'De West',
dat er in Nederland geen belangstelling bestaat voor Suriname, ook niet
tijdens de oorlog: 'Gedurende den oorlog werd van de regeering te Londen
practisch niets gemerkt wat zou kunnen wijzen op belangstelling voor deze
kolonie', en 'wat wij missen is zelfs een blijk van belangstelling van de Nederlandsche regeering. '
Ondanks de toenemende kritiek op de koloniale verhouding tot Nederland schijnen slechts weinigen een totale breuk te hebben voorgestaan. De los
van Nederland beweging, waartoe we bijvoorbeeld de vakbondsman Theo de
Sanders kunnen rekenen, schijnt slechts beperkte aanhang te hebben gehad. De
ce nsuur en het feit dat de Staten en pers elite-instrumenten waren, zouden
overigens een vertekend beeld kunnen opleveren.
De Tweede Wereldoorlog doorbreekt de loutere oriëntatie van de Caraïbische regio op de respectievelijke Europese moederlanden. Een logisch gevolg
van de legering van Amerikaanse troepen is dat de invloed van de Verenigde
Staten toeneemt. Zij betaalden beter en zouden hun werknemers meer wa arderen. Sommigen verwachtten van hen eerder een economische opbouw dan
van Nederland . Er komen militaire bases en troepen en naast bescherming
wordt de regio eveneens voor bevoorrading afhankelijk van de Verenigde Staten. Verder vloeien de dollars ruim . De Verenigde Staten maakten al sinds de
Monroe-doctrine kenbaar geen voorstander te zijn van de Europese aanwezigheid in Amerika. Dat deze houding niet voortvloeide uit idealisme, maar in
feite gewoon betekende dat zij de positie van Europa wilden overnemen, zodat
er dus voor Zuid-Amerika weinig zou veranderen, is een tweede. De Verenigde
Staten wierpen zich op als een anti-koloniale mogendheid en tegenovE'r
het Europese imperialisme plaatsen zij hun idealisme. Van de ande re kant geIden de Amerikaanse koloniën in de Caraïbische regio, Puerto Rico en de
Maagdeneilanden, bepaald niet als lichtende voorbeelden en bm!cndien kennen
de Verenigde Staten zelf een ' colour bar'.
Door de oorlogssituatie zijn de Zuid-Amerikaanse landen meer op elkaar
gericht. Op diverse fora wordt nauwere regionale samenwerking bepleit. Ondanks dergelijke pleidooien blijft dit miniem . Het Surinaamse Bestuur neemt
hiertoe nauwelijks initiatieven en blijft zich traditioneel richten op Den Haag
en in dit geval Londen.

Nationalisme
Als
de
het
gen
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gevolg van de toenemende onvrede over het gevoerde koloniaal beleid.
Nederlandse toezeggingen aangaande wijzigingen in de koloniale relatie,
feit dat subsidies op de begroting niet langer nodig zijn en ont\vikkelinelders in de regio. zien we dat tijden s de Tweed e \'I;/ereldoorlog in Suri-

n.:tmc het nationalisme doorbreekt. D i t natÎonalisme bevindt z ich nog in een
zeer pril st adium en is als ideologie nog nauwelijks uitgewerkt. H et beperkt
zich . voor zover na te gaan, voora lsnog voornamel i jk tot de ve rwesterde elite
en he t heeft een gematigd karakter .
Op a ller le i fora komen de thema's eenheid, emancipatie en nat ievorming
ter sprake. Eén va n de kri st all isati epunten vo rm t de vieri ng van I jul i , de dag
va n de Emancipatie. \n het 'Protestantenblad ' ve r schijnen in 1943 een aantal
in teressa nte ar t ikelen, waarin een discussie gevoerd wordt omtrent de betekenis van de Emancipatiedag en waarin het begrip nationalisme bespr oken wordt
in relatie tot de ri jkseenheid. Op een vergade r ing van de Sur 'l naamse Ar beider s
Federatie in ve rband met de Emancipatie gaat A . Smit , voo r zitter van de Uni e
Suriname , kritisc h in op de afschaffing van de slavernij . Het verhaal over de
pennes tr eek van koning Willem lil noemt hij een fabeltje . De slavernij werd
afgesch.:J.ft onder druk van de international e omstandi gheden . Op een vergadering van de Su r inaa mse Arbeiders Centrale (S.A.C.) in 194 3 ter herdenking van
de Eman c ipat ie brengt Bos Versch uur naar vo r en dat de ema ncipat iev iering
gericht moet z ijn op al le bevolkingsgroepen .
De ze emancipa ti e wordt niet ged iend door Groeps-emanci patie ! H et moet
niet a ll een een ' neger-emancipatie' zijn.
H ij prijst verde r de 'vrijheidshelden' die ons voorgingen zoa ls Baron, noni en
Jo li Coeur en de Surinaamse A rbeiders Centra le wil samen meI de Unie
Sur inam e en andere organisaties voor hen een monument gaan opri chten.
J.A .G. K oender s maakt er zich in een ingezonden brief in 'De West ' kwaad
over da t dominee Paap de Marrons 'brandsticht er s ' noemde, het waren ju ist
' vrijheidshelden '. Verder wordt op de Suri naamse A rbeiders Centra le- ve rgadering bepleit dat er in plaats van de emancipatiedag een nationale dag voor
Suriname kom t.
Ook in de Staten wordt uitgebr eid ingegaan op deze discussies , waarbij
voo r a l het begr ip Su rina mer sc hap cen traa l st.:J.at . Ti jdens de debatten over de
begroting van 194 3 brengt Mr. J.C . de Miranda naar voren, dat a ls r eactie
op het l3 es tuur sbe lei d de bevolkingsgroepen , die vroeger vreedzaam gesche iden
naast elkaa r voo rtle efden, nu elkaar in nau were samenwerkin g opzoeken . 'H et
begrip Su r inamer teekent zich dan ook dagelijks duidelijker af. zij het nog in
enigszin s vage vormen, die iederen dag minder vaag beginnen te worden . allen,
die hier te lande zi jn geboren uil hier gevestigde ouders, en blijvend in
dit land gevestigd, afgezien van welke kleur, ras of afstamming dan ook ... . '
'H et bes t aan van een ontkiemend Surinaam sch nationalisme, dat het Be stuur
in zi jn Memorie van An twoord 'Surinaamsch iso la t ion isme' noemt , va lt niet
te ontkennen .' Hi j ve r ge l ijk t het Surinaams nationa l isme met dat van de Lage
l anden in de 16e eeuw. De tv1i r anda verwijst naa r het Atlantic C harter
van 14 augustus 1941 dat ondermeer he t rech t van e lk vo lk eerbiedigt om z ijn
eigen r egeringsvor m te kiezen.
In de Nota van 29 december 1942 aan ~ \in lstcr Va n ~\ook word t naar
aanleiding van de gevoerde Indische politiek gesteld dat H indostanen en Javanen nu 'Surinamers ' Lijn : 'Het Surinaamsch belo.ng is ook hun belang.' Vroeger
werden ze ' beschouwd en bejegend als vreemdelingen . ' Bij de behandeling va n
de ontwerpwct ter wijziging van het kiesreglement in 1945 bepleit het Statcnlid Ca lor 'da t uit de heterogeniteit die de bevolking van Su r iname heet , een
natie znl gC' hnrC'n worcl en' . en 'wij wenschen niet l.:J.nger in hokken te wor den
opges loten met opschriften als deze : Javaan . I3rit~ch- ln diër . C r eoo l.' Het openbaar leven lTloet worden gez ui verd van de ze 't.:J.Ctiek '. [\ iJ zijn .:J.fscheidsrede
tot de '13tcn zegt Mr. J.C . de Miranda ondermeer ten o..:J.f1Lien van de komende ontw ikkelingen in Suriname:
. .. Iaat geen r.:J.ciale en godsdienstige begrippen orue h.:J.tldeling,en behe-er-
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schen . De democratie eisc h t groepsopvattingen, doch daarenboven staan
de belangen van de gemeenschap. Verstaat elkande r want dan komt gij
veel verder dan nu . Laat ons zoeken wat ons vereenigt en afwerpen hetgeen
ons scheidt.
Welhaast profetische woorden!

'Baas in eigen huis l
Eén va n de vormen waarin het nationalisme gesta lt e krijgt is de 'baas in eigen
huis ' beweging, ee n begrip dat 19 juni 1941 geïnt roduceerd wordt door de
krant 'Su riname ' , naa r aanleiding van een rede van de gouverneur , waarin
hij de veranderingen in de rijksstructuur na de oor log aankondigt. De krant
sch rijft, wij hebben maar één wens 'en dat is, dat wij zoveel mogelijk baas
worden in eigen huis. Noem het Dominion Status, noem het wat anders, als
w ij maar ni et steeds vanuit Den Haag worden geregeerd . De band met Nederland blijft intact, doch wij voelen dat wij de voogdij zijn ontgroeid .. . . 1 In het
a rtikf>1 'Politiek of economie ' , eind 194 3, voegt ze hieraan toe, dat ze hiermee
niet een 'los van Holland beweging ' bedoelt. In een ander artikel , IW at brengt
de toekomst', begin 1944, s t e lt de krant dat opvoeding en onderwijs ervoor
verantwoordelijk zijn dat het de Surinamers ontbreekt aan liefde voor het
eigen land: 'Laten wij beginnen met de belangstelling van het kind voor eigen
land te wekken. Nationa le gevoe lens moeten de grondslag vormen voor inte rnationale en niet andersom. De nationale drang zal men tens lotte niet kunnen
tegenhouden. Men verwa rr e nationalisme niet met chauvinisme. Het eerste
is wenselijk, het tweede verwe rpe lijk. I 'Suriname I concludeert dat er te weinig
onder ling e waardering bestaat.
Eén van de discussiepunten rond het nationalisme betreft het assimilatieproces, dat enerzijds door de politiek van Kielstra wordt tegengewerkt en
da t ande r zijds onder inv loed van de oorlog wordt versterkt . Oe kunstmatig
gec reëerde geograf ische en economische scheidslijnen brokkelen af. Hierbij
speelt het urbanisatieproces ee n rol, waardoo r tijdens de oorlog het aantal
Hi ndostanen en Javanen in de stad verdubbelt, waarmee zij toenemend bloot
staan aan de westers-creoolse cu ltuur invloeden . Zij zjjn niet langer louter in
de traditionele agrarische sector werkzaam . Assimilatie betekent voor de
meeste creolen echter dat de overige bevolking::.gruepen zich Ill uetell aanpa::.sen aan hun verwesterde cultuu r . Zoals we al eerder constateerden, is in deze
tijd het begrip Surinamer synoniem voor creool. De verdedigingspositie waarin
sommige creolen zich gemanoeuvreerd zien blijkt uit het opereren van organisaties als de 'League of Colou red People' met S.F . Helstone als voorzitter
en de september 194/ opgerichte vereniging ' Eenheid', die zich ten doel stelt
te werken aan de opbouw van het nege r ras in Suriname.
Ook in de Staten leven deze gevoelens, zoals blijkt uit hun reactie op
het voo rste l september 1945 van gouverneur Brons tot wijziging van het kiesreglement. Ze willen eerst 'baas in eigen huis ' worden en de nieuwe Staatsregeling afwachten . Daarnaast schemert echter een sterk wantrouwen door
ten opzichte van het numerieke overwicht van de andere bevolkingsgroepen,
die zij uiteindelijk via een vernuftig districtenstelsel ongedaan weten te
maken. Dit onderljng wantrouwen - ondanks de diverse boven aangehaalde
mooie citaten - , waaraan zeker de politiek van Kielstra niet vreemd is. is
er verantwoordelijk voor dat de eerste politieke partijen die kort na de oorlog
ontstaan alle op etnische en/of religieuze grondslag zijn gebaseerd .

Unie SuT'illame
Ten :> lotte willen wc nog apart ingaan op de vereniging die het meest heeft
bijgedragen tot het propageren van de 'baas in eigen hU "ls' beweging. De Unie
Suriname wordt maart 19 43 onder voorzitterschap van A . L.R . Smit opge r icht
en heeft als doel: 'Onder alle lagen en groepen der Sur in aamsche bevolking
het saa mhorigheidsgevoel en de liefde voor een rechtvaardige en doe lmatige
gcmeenscnapsordening te bevorderen . ' Zij wil dit onde rm ee r bereiken door:
'H et tot stand brengen van een nauwer contact tussen de verschil lende bevolking~g r oepen tot een beter begrip van elkanders belang ' en verder wil ze wer ken aan de sociaal-economische verhe ff ing van de bevolking, zo 1"T)ogel"ljk in
samenwerking met andere organisaties. In een advertentie stelt ze geen
partij te zijn, maar een vereniging. Desondanks zouden we de Unie kunnen
typeren als een typische proto-politieke partij .
In een radio-rede februari "1945 gaat Bos Verse huur nader in op de
Unie Suriname. Hij br engt naar voren dat er eell vereniging nodig is om de belangen van de Su rin ame r s te behartigen . 'Lui steraars, Suriname gaat niet
vooruit, omdat er geen eenheid bestaat juist daar waar eenheid de kra c ht van
het vo lk , van het land zou beteekenen.' De Unie is er voor a lle Sur inamers,
'allen die hier geboren en blijvend gevestigd zijn, bij elkaar behooren en eendr achtig samen moeten wE'rken in het groote belang van Suriname ', ongeacht
of het c reolen betreft of late re immigranten. 'De Unie beoogt dat de Surinaamsche gemeenschap bestuurd za l worden met vol le dige mede zeggensc hap
van de burgers zclven .' Zonder eenheid is geen opbouw mogelijk . De eendracht
levert het nationaal bewustzijn. ' Zonder dit nationale bewustzijn is een
volk z wak en in zichzelf verdee l d.' De nieuwe generatie immigranten raakt
hier geïntegr eerd , ze zijn hier geboren en inge sc hreven. Ook al sp reekt hii
Hindi en is hij H indoe , hij is Surinamer . 'Zijn nationaliteit is de mijne.
Zijn v lag de onze. Dat hij zij n eigen verenigingen heeft is logisch en begrijpe lijk en hoeft geen belemmering te zijn . De Unie Suriname wil een overkapping
zi in . Een gr ote alles overspannende gedachte der volksgroepen naar aard en
stam . Een overkapping waarin een ieder zic h voor alles Su ri namer voelt.' De
Unie streeft naar deze eenheid en vecht tegen het defaitisme van sommigen .
d"le geloven dat deze eenheid er nooit komt.
Ondanks dergelijke uitspraken klinkt ook in de Unie Suriname, evenals in
de Staten, de bezorgdheid door over het feit dat de H in.do~tanen en Javanen
de creolen numeriek zu ll en gaan overtreffen . De betekenis van de Unie Suriname neemt na de oo r log geleideliik af als de eerste ec hte politieke partijen
ontstaan. Ze blijft ondanks 'naar handreiking naar de andere bevolkingsg r oepen
en de arbeiders toch vooral een vereniging van de creoo lse elite . Ze verliest
haar voorhoederol als andere groepen het item ViJn algemeen kiesrecht gaan
propageren.

Noten

I.

Scholtens, B., Suriname Tijdens de Tw eede Wereldoorlog, in : 'De Ware
T ijd', 7, 17, l8, 25 en 30 mei en 4 juni 1985 . Het ligt in de bedoeling dat
deze artikelense rie, aangevu ld met een notenapparaat en een bibliografie
in brochurevorm verschijnt bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname .

2.

Dit artikel alsook de serie in 'De Ware Tijd' bevat enkele zeer voorlopige
bevindingen van een onderzoek dat sinds rui m een jaar loopt aan de Anton
de Kom Universiteit. Behalve enkele artike len en een zeer beperkt aantal
pagina's in het standaardwerk van De Jong (zie Literatuur) staat vrijwel
niets op papier over Suriname gedurende de Tweede Wereldoorlog . Onze
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gegevens ontleenden wij, behalve aan deze literatuur, voornamelijk aan
gedrukte bronnen aanwezig op het Centraal Archief te Paramaribo en aan
een. aantal interviews. Aanvullend onderzoek zal mettertijd plaatshebben
in Nederland.
3.

Territoriaal Commandant kolonel J.K. Meyer zou juni 1943 betrokken zijn
geweest bij een couppoging tegen gouverneur Kielstra. Zie Scholtens, B.,
'De Ware Tijd', 7 mei 1985.

De auteur
Ben Scho ltens (J 954) studeerde Nieuwste Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen . Sinds 1983 is hij als wetenschappelijk medewerker
voor Geschiedenis verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname,
waar hij momenteel bezig is met onderzoek naar Suriname gedurende de
Tweede Wereldoorlog. Eind 1985 versc hijnt zijn studie Opkomende
Arbeidersbeweging in ' Suriname. Doedel, Liesdek. De Sanders, De Kom en de werklozen onrust 1931-1933.
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DE / NG / -KLANK IN DE SPELLING VAN
HET SRANAN
N.M. HEYDE

In de spelling van het Sranan onderscheiden we een nasale klinker van een gewone door een 11 of een m erop te laten volgen; bijvoorbeeld in so wan en son
wan, wisi en winsi, dopu en dompu. [n het Sranan wordt daarmee de lettcr greep afgesloten. Soms als het een 11 betreft laten we bij het spreken de / ng/klank van het Nederlandse Lang erop volgen. Bijvoorbeeld in a sabi son, en in de
tweede lettergreep van fonfon. Dit gebeurt in de regel aan het eind van een
zi n of woordgroep. Wanneer er na de neen d of een t volgt , dan wordt de 11 in

het algemeen als n uitgesproken, bijvoorbeeld in sonde en won tori. Soms wordt
de ng klank weggelaten zoals in san e posa en dansi.

mp/ mb
Indien in een woord de p of de b volgt op zo 'n n, dan wordt deze n u i tge ~ pro 
ken als een m, bijvoorbeeld : anbeiri, granpapa. We zouden de mogelijkheid kunnen besc houwen om alle woorden die met mp of mb gespeld worden te sc hrij ven met np of nb. Indien we np of nb schrijven is daarmee de m r ee d s bepaad. Bovendien wordt vaak alleen de klinker uitgesproken. We zien verder
dat de klanken np en nb afgezien van de same ntrekkingen niet voorkomen.
Kennen we voor de spelling van deze woorden een hogere waarde toe aan de
eenduidigheid dan aan de etymologie dan zouden de volgende woorden als volgt
geschreven worden:

adonpri, alenlxIri, alenbaki, alenbo, anbeiri, anbeisi, lxJ.nbai, lxJ.n ba ku , banbu,
binba, bimnbi, bronooisigri, donpu, dytmbi. dyonpo (aU), dyonpo dyonpo,
dyonpo futu, dronpu, dronbuba, eksenpre, enpi, franbo, granpapa, grunbita,
janpanesi, kakunbe, kanpu, kunoo, kunbu, konbe, konbekasi, konparsi, konpe,
kranpu,

krcnpi,

lusunbe,

lallpu,

Lonpu,

lonboto,

manpira, matabinbcl, monbi,

(xmpun, penba, penba doti, ponpu, ponpon, pranpran, pranpranpran, senpre[isi, skenpi, sonbo (loli), sonbm, stanbai. stanpu, stonpu, stonburiki, stonbokoboko, stranpu, swanpu (todo), tanpresi, tanpoko (jankij, Unba, tonpu,
warinbo,
N . B. Dit voorstel heeft de consequen tie, dat de weglating van de klinker in de
redupli caties en samenstellingen als penpeni en bon boni verwarrend is. De n
wordt hier als n uitgesproken ofschoon men geneigd zal zijn Ipempeni/ en
/bomboni/ te lezen . Daarom schrijven we : penipeni en boniboni.
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ng
Er zijn woorden die een duidelijke ng klank hebben en als zodanig geschreven
worden: nanga, tongo etc. De spelling van deze woorden verdient speciale

aandacht. Het ligt voor de hand de 9 te lezen als de 9 van go. Omdat ct e z e
klank naast de nasaal voorkomt in het woord Mango en pingo is de uitspraak
van ng niet eenduidig. Doni c ie (I974) en Seuren (1982) hebben ~'oorgesteld het
verbod van dubbele letters te doorbreken met de introduc tie van een dubbele
9 op deze plaats. Zij stellen voor zowel de ng als de 9 te schrijven in dewQorden pinggo en Ungga etc.
Omdat de n aan het eind van de lettergreep staat zou hij gelezen kunnen wor den als ng. De 9 in 'langa is dan overbodig en tinga zou zo correct geschreven
zijn. Met andere woorden: als de betreffende lettergrepen duidelijk van
elkaar gesc heiden waren, dan konden de twee klanken eenduidig worden gespeld. Het is zeer goed mogelijk hier een h te schrijven voor het scheiden van
de lettergrepen. De h wordt immers in het Sranan meestaJ niet gelezen. Dienovereenkomstig schrijven we:

anhisa, banhi, drinhi, dwenhi·, frinhi, lanhi lanhi, opolanhi, panhi, pinhi, sinhi,
sprinhi, tanhi, tinhi, trinhi, twelenhi, lenhe lenhe, {anha, lanha, linha, l1anha,
planha, tranha, stanha, donho, gonhote, sonho, tonho, drunhu, jonhu, sunhu.
Hjer vinden we dat, indien de letters nh gevolgd worden door de i, ze meestal
uitgesproken worden als ny van nyan. Deze klank wordt in verschillende talen
op deze manier gespeld.
We schrijven volgens het bovenstaande echter:

Ingi (banlli),
pingo, fungu.

masanga,

Unga,

angorki , bongo, framingo,

mangro,

Mango,

Er zijn in het Sranan ook woorden die de ng bezitten welke wordt gevolgd door
een r. In deze woorden kunnen we evenals in de woorden waarin de n9 gevolgd
wordt door een 9 de ng vervangen door een n. De 9 is ook hier niet strikt
nood zakelijk. We kunnen aldus schrijven:

anri, malenri, manri, sinri, nenre, senre bere, abonra, danra, bonro, dunru.
Fonetische implicatie
Conform het voorstel luidt de leesregel: de n aan het eind van een lettergreep
wordt ui tgesproken als ng:
- aan het eind van een woordgroep,
- indien er binnen een woord een g, k, h of r op volgti
als m:
- indien de lettergreep die daarop volgt met een p of b begint.

De n aan het eind van een lettergreep wordt niet uitgesproken in andere gevallen.

Samenvatting
Alleen de n aan het eind van een lettergreep staat voor een nasalisering van
de voorgaande klinker en wordt slechts uitgesproken aan het eind van een
woordgroep of indien het direct gevolgd wordt door een klinker, g, k, h, of r
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- ;Jb

ng - of uitge:;proken ab m, indien cr een d of een t. op volgt.
Als de ng gevolgd wordt door een klinker staat de ng klank als mcdcklin -

kE'r

ilJIl

het begin

VLl.1l

de lettergreep en wordt voorgesteld door de let tcr 11.

I)eze spel l iflg is cons istent in de volgende opzichten .
D e klanken g, ng en ng+g worden eenduidig gf'lloteerd.
H et Sran an kent geen dubbele letters.
De scheiding van de le tt ergrepen is duidelijk.
Een nas;.!le klinker wordt a lleen gevo l gd door een n .
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Weten-

De aut eur
Drs. N . M. Heyde (geboren te Kofi dyompo 29 november 1948) studeerde biolo gie aan de Unive r siteit van Utrecht . Sinds enige jaren toont hij belangstelling
voor het Sranan. Een lezingencyclus van Dr. A . A . Kramp heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld .
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IN MEMORIAM DR. O.C. GEIJSKES
W DIERICK

Op vrijdag 27 sep tember jJ. overleed plot seling op 78-jarige leeftijd Dr. D.e.
Geijskes. Het is in dit korte bestek niet goed mogelijk recht te doen aan het
belang da t deze man voor Suriname heeft gehad.
D i rk Corne l is Geijskes werd in 1907 in het Zeeuwse Kat s geboren . Na
z ijn biologie-s tudie te leiden promovee rde hij in J 935 magna c um lau de aan
de Universiteit va n Ba seJ. Van 1938 tot 1965 ve r bleef hij in Suriname. Onder
Pr o f essor 5tahe l was hij er werkzaam op het l a ndbouw Proefstation waar hij
zich onder ander e bezighield met de bestuder ing van voor cu ltuurgewassen
scha delijke insekt en. Interna tionale {a am verwierf hij in vakkringen door zi jn
publikaties over libellen. Velen in Sur ina me en Nederland pr ofiteerden van
Gei jsk es l ervaring en kenni s op het terrein va n de natuurwetenschappen en het
organiseren van wetenschappelijke expedit ies naa r het binnenland. Ook op het
gebied van de etnologie en de ar cheologie werd z ijn autoriteit in brede
kring erkend.
In 1954 werd Geijskes als eer ste di rec teur van de Sti chting ter bevorde ring van wet enschappelijk onderzoek in Suriname en de N ederlandse Antillen
benoemd en in dezelfde tijd werd hij gouvernementsbio loog met als standp laats
he t Sur inaams Museum. Van deze laatste instelling wa s hij, naast oprichter ,
eveneens de eer ste directeur. In deze hoedanighe id verzamelde hij vele etno logische, ar cheo logische, zoö logi sche en botanische gegevens .
Van ta lrijke expedi ties had Dr. Geijskes de leidin g. Zo wi st hij in 1939 de
diverse planten die de Wa yana- Jnd ianen gebruikten bij de bereiding van
hel oerali-pijlgi f te bemachtigen. Zowel van deze expediti e als va n die naar de
Tafe lberg , in 19 58 , ve r schenen in Vox Guyanae, het t i jdschrift voo r wet enschap en cu ltuu r waarvan Geijskes reda ct iel id was, uitgebre ide en levendige
ve r slagen. Dr. P. Wagenaar H umme l inc k geeft bij zi jn art ike l 'To Dr D i rk
Corn e l is Geijskes on his 65th bi rthda y ' (Odonato!ogica,
december
19 72) een
bibl iogra fie van publ ika ti es door Dr. Gei jskes van zo 'n 120 nummer s d ie tezamen een indrukwekkend bee ld bieden van de veelz i jdigheid van deze pionier
en wetenschapsman .
De her innerin g aan deze bescheiden werker en he t r espect va n wi e hem
gekend hebben mogen zijn nabestaanden t ot troost zijn .

(In het volgende nummer van 050 verschijnt een uitgebreidere beschrijving
van he t leven en ", crk van Or. D.e. Geijskes , en zijn betekenis voor de Surinamistick. De r edactie.)
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HEIMWÉ GI SRANAN
ORS IN E NICOL

Heimwé gi Sr anan
Ay, Sranan mi moy s witi ko ndre
Vu
Mi
Mi
Te

de 50 farawe
ay e Ion watra

ati e pri ti
mi e prakseri yu

Sranan yu kweki mi kon bigi
nanga yu ason , nanga yu se winti
Yu nyamsi. .. .. . . . fa ben switi
Ma wan dé kon
di mi ben musu g'we
Na wan kondre farawe .
Idri dé mi skin e dyeme
Idri net i mi yeye e dyompo

Oten , oten mi sa si yu baka
Oten , oten mi sa firi yu ason?
Mi
Mi
Mi
Mi

kowru mi ati
f igi mi ay
lafu , bika her'esi

sa si
Mi switi lobi : SRA NAN
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GEEN REVOLUTIE IS VOLBRACHT
ASTRIO ROEMER

geen revolutie is volbracht
geen eeuw voorbij

reeds klinkt geen keten aan mijn nek
en ze lfs het brandmerk is geen teken
want ik loop lieflijk in de ban
van wet en kerk
ik ben echt
mijn man zwaait met z i jn rec hterhand

wij zijn gelijk , ik draag zijn naam
tijd is slijtage van bezwaar
zolang de was zweet in de zon en slaap

dag in dag uit het hart opwindt
staan ro zen aan mijn scha duwkant
zij n nage sl acht voert schijngevec hten met de wind

alleen het haardvuur smoort in mij
geen slavernij gaat ooit voo r bij

waar staat mijn winst
waar staat mijn vlijt
mijn hand maakt zijn bezit smet-vrij

(vanochtend vroeg ik een gast aan tafel
ik gaf gul melk
ik gaf gul brood
in het journaa l van dezelfde avond sprong hij
eruit - mijn gast, maar dood
hoe kan ik miljoenen honger stillen hoe
kan ik miljoenen doden aan hoe kan
ik miljoenen moeders troosten)

geen revolutie is volbracht - geen eeuw voorbij
ik leg me bij mijn witman neer
en vrij

Uit: Astrid Roeme r , Noordzee Blues 03reda : De Geus), verschenen in oktober

jl.

Prijs: f. 20,-
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ERRATA OSO 4/ 1

In het artikel van Theo Damsteegt , 'De spelling van het Sarnami en andere
Surinaamse ta l en' (h et mei-nummer van 050 , pp. 23-3 1) zijn enke l e storende

fouten geslopen . Het zijn voornamelijk de diakritische tekens (st repen, punten
e.d. boven letters, punten onder letters, enz.) die zijn weggevallen. Hieronder
volgen per pagina de correcties:

p. 24, schema onderaan:
k lin kers en tweeklanken: a

ä

T u ü e ai

0

au

stemloos stemloos ge asp. stemh . stemh. geasp.

medeklinkers:

nasaal

velaren

k

kh

g

gil

;,

pre-palatalen

e

el1

j

jh

ii

cere braJen

fh

rJ

<111

dentalen

til

d

dh

Q
n

ph

b

bh

Ol

labialen

p

ha liyokalen : y

v

r

g lottaa l :

S
h

p. 25, regel

I : de retroflexe medeklinkers

sisklanken :

~

s

r

en fh

9: döm 'pri js'
15: De sisklanken sen §

20 : door rh achter de klinker.
25 : De nasaal

n.

26 : (bijv. iÏG, nj), 2 terwijl in het Sarnami de I)
30 : transcriptie rr: men schrijft niet g0/1gä, maar garrgä; niet
hindÏ, maar hilVdi.
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p. 26, regel 10: tekens als

'J., 'Pi of n

r

17: de Sanskrit klinker

19: (St.Hi. sa!JSk[ti)
20: De SanskrÎt combinatie

ii

22: (st.Hi. ajriS)
24: De sisklanken

s en ~

26 : st.Hi. bhéi~éi
37 : Narain (J 982) als ä.
46: internationale transcriptie (ä, ï, ü)

p.27, regel

2: de tilde (11 etc.)
16: lelijk woordbeeld (bijv. attjhéi/ )
20 : de retroflexe [ en
25: wel de

r van

rh

de r

52: 1 Lh g .r gh .rh
p. 29, regel

(~)

8: wordt aangegeven met

rl;

9: als ui tspraakvariant van

10: De

ng

ng

(als in Gangä,;)

p. 30, regel 29 : De velare nasaal (n)
30 : sta ndaard-Hindi

31:

ng, bijv. rang

ran

35: klinker +

Th

36 : klinker + '!l + medeklinker

p. 3 1, regel 16: de lange klinker

ä

de lange klinkers

r en

ü

19: de velare nasaal (n)

23: de pre-palatale nasaal (n)
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REACTIES EN BERICHTEN VAN LEZERS

ANANSI EN DIE ANDERE BEESTEN
De verhalen over de spin Anansi, volksheld uit West Afrika , door de slaven~
handel over de wereld getransporteerd , vinden momenteel een welwillend oor

in onze westerse wereld.
Dit blijkt uit een toenemende belangstelling op radio en televisie voor deze
vermake l ijke, maar ook leerzame en symbolische dieren-fabels .
En natuurlijk is ook de toekenning van een 'Vl ag en wimpel ' door de Griffel

Jury van de CPNB aan het rijk geïllustreerde Anansi-verhalenboek 'Anansi, de
sp in weeft zich een web om de wereld' een teken van toenemende waardering.
Dezelfde auteur en tekenaar va n dat Anansi-verhalenbock , Noni Lichtveld,
heeft nu één verhaa I getekend en geschreven voor jongere kinderen. Een ty -

pisch voorjeesboekje, waarin op een haa st hoorbaar ~urinaams ritme het verhaal van de kwaaie T ijger, de overmoedige Iv 'onki, de ver standige Konkoni
en natuurlijk de slimme Anansi verteld wordt.
Beha lve het lu isteren naar dit ~pannende verhaal, zijn de kleur rij ke illu s tr<J.tie~
a l voldoende om de kinderen te kunnen boeien.

'Anan s! en die andere beesten' telt 36 pagina's met vee l kleurige illu s tratie~ .
Het kost f 9.90 en is een gezamenlijke uitgave van Sjaloom , I\}B L C en Novib.
Het boek is zowel in de boekhandel als recht streeks bij uitgeverij Sjaloom, het
NBLC en Novib te bestellen .
Recensie exemplaren zijn bij de Novib. Amaliastraat 7, 2514 DEN H!\AC, te l. :
070 - 624081 aan te vr agen .
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Amsterdam, 3 oktober 198 5
Zee r geachte redactie,
Graag een paar kritisc he kanttekeningen bij de recensie door de heer
Choenni over het boek van de heer Oedraysingh Varma, in OSO 4 (I) mei 1985
en over dat boek ze lf.
De opmerkingen van de heer Choenni, met hoeveel omzichtigheid ook te
berde gebracht, geven geen goed bee ld van het onderhavige boek.
Ze doen met name de niet a lti jd even nauwkeurig gedocumenteerde,
en soms erg ondoordacht overkomende gevolgtrekkingen Oew-ka!) , de nogal
chaotische structuur van het boek (het tweede in successie van dien aard),
evenmin als de bij tijden warhoofdige betoogtrant niet altijd even duidelijk
uit de verf komen.
De opmerking van de heer Choenni over het taalgebruik (. .. een analyse in
het Surinaams-Nederlands ... ) doet aan de kritiek op stijl en betoogtrant niets
af: Surinaams-Neder lands is een volledig volwaardige variant van het Nederlands en kan met volstrekte duidelijkheid en doelmatigheid geschreven worden .

Een pijnlijker aspekt is de aanwezigheid van een aantal werkelijk buitensporige overdrijvingen in de tekst. De werkelijkheid die de heer Varma beschrijft is ook zo nder overdrijvingen al gruwelijk genoeg. De heer Varma
schaadt hiermee zijn eigen zaak: mij als Nederlander stijgt het schaamrood
eerder naar de kaken bij het lezen van Anton de Kom' s klassieke boek . Het
rood echter dat mijn ongepigmenteerde kaken kleurde bij lezing van Varm a
had bij tijd en wijle meer te maken met onvervalste boosheid.
Boosheid, en ook een grote teleurstelling, om meer dan één feit : bijvoorbeeld het feit dat de heer Varma blijkbaar zo vo l zit met rancune en f rustratie dat hij niet in staat blijkt om historie te schrijven; een ander, kwalijker,
en waarschijnlijk nauw met het vorige samenhangend feit is dat hij, die naar
alle waarschijnlijkheid het fysiek en cul tureel racisme van een kolonie indringend heeft ondervonden, geen andere uitlaatklep daarvoor met zoveel
graagte gebruikt dan datzelfde rac isme in omgekeerde vorm, inclusief antisemJtische uitlatingen die in De,. Stürmer niet misstaan zouden hebben. Als de
heer Choenni schrijft: ' ... en het is vooral zeer helder geschreven, zodat het
zeker ook toegankelijk is voor middelbare scholieren .. . ', dan vraag ik me af,
en niet in gemoede, of het zaaien van haat, overdrijvingen en halve waarheden wel de juiste manier is om een jeugd te onderwijzen die toch al een erfenis in ontvangst moet nemen van raciale en culturele spanningen.
Ook het begrip collectieve schuld wordt in het boek gehanteerd, en wel als
de persoonlijke schuld van iedere levende Nederlander, dit in plaat s van de
werkelijk co ll ectieve schuld die ons, rijk geworden Nederlanders, verplicht
tot een vorm van 'W iedergutmachung '.
AI valt aan het goedmaken van onvergeeflijke daden natuurlijk niet als zodanig te denken; in elk geval moeten wij rijken, wij witten, en soms nazaten
van onderdrukkers , bereid zi jn gevoel, geld, denken en doen te steken in een
poging om aan de nazaten iets te compenseren van wat aan de voorzaten misdaan is.
Varma ziet dat anders blijkbaar, en zaa it ook daarmee ran cune. Varma's
boek heeft dus virulente ra c istische trekken, al is het waarschij nlijk als
anti racistisch bedoeld.
Hoogachtend,
K. W. van Doorne
Amsterdam
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RECENSIES

R. M. Marhé , Samami b)Öknran. Een elementaire grammatica van hel Samami.
's-Gravenhage: Stichting voor Surinamers, 198 5. 165 pag. (incl . 5 bijl.).
1. Het Sarnami heeft - ondanks het feit, dat het van alle Sur inaam se ta!en

het grootste aantal sprekers telt voor wie het moedertaal is - tol voor kort
niet die aandacht en die waardering gekregen , welke het op grond van zijn
belangrijkheid zeker wel verdient. Maar in de laatste jaren is daarin een VCfandering ten goede gekomen, waarbij ook de wetenschappelijke bestudering
ervan ter hand is genomen . Tot de verhoogde belangstelling is ongetwijfeld
een substantiële bijdrage geleverd door de heer R . M . Marhé, die r eeds meer
dan 10 jaar zich energiek voor de emancipatie van deze taal heeft ingezet.
Van zijn hand nu is een 'Elementaire grammatica van het Sarnami' verschenen,
een enigszins aangepaste versie van een scriptie voor het doctoraalexamen
Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniver si teit te Leiden .
Dit werk, waarin op 'traditionee l-schoolse ' wi jze een 'populair-wetensrhappelijk' opgezette beschrijving van de spraakkunst van het Sarnami wordt gegeven , moet - al is het dan niet 'op het gebied van de Sarnamistiek' (p. 3) toch zeker als een primeur op het gebied van de Sarnami grammat ica worden
beschouwd. Het is een goed verzorgde editie ; er komen niet veel (hinderlijke)
drukfouten in voor (en dat nog we! in een technisch werk, waarin veelvuldig
van diacritische tekens gebruik moest worden gemaakt). Achterin zijn 5 bijlagen opgenomen, waaronder een 'integraal leerplan van het Sarnami naar het
Hindi /Urdu ' (p. 15J e.v.), dat met zorg is samengesteld.
Ofschoon dit leerplan, pedagogisch-didactisch gezien, nogal wat vragen doet
rijzen, wordt het hier niet besproken, aangezien het sterk op de Nederlandse
onderwijssituatie is toegespitst. Wel zij in verband met Neder land terloop:-.
een staatsrechtelijke opmerking geplaatst: het is juridisch onjuist te stel len.
dat 'de burgerlijke stand in Nederland Surinamers als Nederlandse onderdanen
niet apart vermeldt ' (p. 14), daar bij Wet van 1951 het begrip 'Neder!and~
onderdaanschap' voor Suriname en de Nederl andse Antillen door 'Nederl ande r -

schap' is vervangen (Stb.1951 no . 593, G.B. 1952 no . 45).
In de hieronder volgende bespreking van het boek is uil de vele onde rwerpen
die tot het maken van kanttekeningen noden, met het oog op de beschikbare
plaats rui mte uiteraard een keuze gedaan . Voorop zij gesteld , dat de kritische
bespreking niet de bedoeling heeft aan de waarde van deze eerste beschrijving
van de Sarnami grammatica af te doen . Integendeel bewijst zij, dat het werk
het waard is om er bijzondere aandacht aan te besteden, terwijl tevens de
aandach t wordt gevestigd op bepaalde onderwerpen, die een nader onderzoek
vereisen .
2. In zijn ijver, om Nederland volledig de eer voor de bestudering van het Sar-
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nami te geven (zie bijv. p.3 en p.16 n.), vangt de schrijver zijn beschouwingen
over het Sarnami aan met 'de beginjaren 70 ' (p.5). Niet nodig werd het geacht
te vermelden, dat een decennium eerder niet alleen de naam SarnamT Hindustänï was ingevoerd, maar ook de stelling werd verdedigd dat deze in Suriname
gesproken taal 'op dezelfde gronden een Surinaamse taal ' is als het Sranantongo (toen als 'Neger-Engels' bekend), waarbij er tevens voor werd gewaarschuwd deze laatste taal 'niet te beschouwen als hèt Surinaams' (juni 1961 ).En
ook is niet vermeld, dat twee jaar later een gestencilde brochure, bevattende
een Ontwerp voor ?en ge romaniseerde spelling werd uitgeven (Paramaribo,mei
1963), waarna het boek Geroman iseerde spelling van het Sarnami Hindustani
in druk verscheen (Paramaribo, juli 1964).
Intussen moet wel worden toegegeven, dat in de zeventiger jaren in Nederland een krachtige Sarnami beweging was ontstaan, die ook Suriname niet
onberoerd heeft gelaten. Hierbij werd door sommigen in Nederland de verhouding tussen Sarnami en Standaard-Hindi (Hoog-Hindi en Urdu) als één van vijandschap voorgesteld, waardoor het een en ander in een controversiële sfeer
geraakte. Gelukkig heeft Marhé het duidelijk gemaakt, dat er van een 'antiHindi of anti-Urdu' opstelling geen sprake is (p.19). Toch komt af en toe deze
controverse om de hoek gluren : waarom anders met zo'n nadruk ver kon di gd,
dat het Sarnami 'grammaticaal geheel anders in elkaar zit dan het Hindi en
Urdu en daarom een andere taal is' (p.29):
Immers is dit een linguïstische vanzelfsprekendheid: natuurlijk heeft het Sarnami een eigen fonetisch, morfologisch en syntactisch systeem, dat niet alleen
van het Standaard-Hindi verschilt, maar ook - in mindere of meerdere mat:,r
van andere ermee verwante talen als Bhojpuri, Avadhi en Braj, zoals tussen
deze talen onderling ook het geval is. In dit verband terloops een opmerking:
bij de talen, waarvan onderzoek wordt aanbevolen voor een beter begrip van
het ontstaan van het Sarnami (p. IO), is het Braj niet genoemd, terwijl toch
hooggewaardeerde literatuur in deze taal in Suriname niet alleen bekend is,
maar het Braj ook van invloed op de Sarnami literatuur - vooral in de formatieve periode - is geweest.
Overigens dient, met betrekking tot diglossische relaties tussen Sarnami en
Standaard-Hindi, een onjuistheid in de gepresenteerde tabel (p.IS) te worden
gesignaleerd: volgens deze tabel zou het Sarnam i vóór 1975 helemaal geen
functie als poëzie- of proza-taal hebben gehad. Misschien wordt hier geschreven Sarnami (en geen orale literatuur) bedoeld, maar ook dan is de bewering
niet juist: Sarnami (in het Nagari-schrift) is vroeger wel gebezigd door Hindostanen die geen Nederlands kenden, bijv. in brieven (zelfs nu komt dit wel
eens voor). Ook hebben nog in de dertiger jaren sommige landbouwers hun
boekhouding in het Sarnami (in het Nagari-schrift) bijgehouden. Bekend is geweest het z.g. jinisbuk (Standaard-Hindi: jinsvär): een schrift, waarin oogsten
en andere landbouwverrichtingen nauwkeurig werden opgetekend. Trouwens,
wat de tabel zelf betreft: nergens is verantwoord, op welk onderzoek (in Suriname of in Nederland verricht?) de daarin opgenomen gegevens zijn gebaseerd.
3. De gepresenteerde grammatica van het Sarnami handelt eigenlijk alleen
over morfologie (woordsoorten en woordvorming); de andere onderdelen van de
'traditioneel-schoolse' spraakkunst (klankleer, zinsbouw) zijn alleen in de inleiding terloops aangeroerd (syntaxis) of even besproken (fonetiek). Wat de s y n taxis betreft: er wordt slechts gezegd, 'dat de plaats van een woord meer variatiemogelijkheden (dan in het Nederlands) bezit ' (p.26). Niet is vermeld, dat
het Sarnami geen 'inversie' kent, een in het Nederlands veel voorkomend verschijnsel. Evenmin is zelfs aangeroerd, dat in het Sarnami - in tegenstelling
tot het Nederlands - onderwerp en gezegde in de indirecte rede eender zijn
als in de directe rede.
Derhalve is een zin als PGfJ-t;jitvä bÖlle rahä ki ü das baje pahumc jöt (p. 123;
zie ook p.90,IOn eigenlijk geen Sarnami maar een Nederlandse constructie:
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in het S..Irna lTlI i:-. de betekenis ervan, dat niet de p.:tndit maar iemand ander s
orn la uur LaU komen. Oe co rrec te Sa rnarni zi n LOU Ll ls vo lgt rnoeten luiden:
Pandit vëi boll e ml1ä ki ham das baje pahurilC jäb (jäbe, jai be).Onderzocht dient
te · ~orden . of de NederlLlnd:-.e vo rm van de indirec t e r ede in het Sarnami we l
fr equent voor ko llllj daa rna za l bes l is t moeten worden, of deze aan he l Sarnami
vr eemde gr..ll llll h.llicLtle con::. tr uctie al of nie t ..Ia/)vaardbaar is te achten.
Wü t de fo ne ti ek betreft : 'op het gebied va n de :--praakklanken' word t gesteld,
dü t he l ~arnarnl - 'ander:-- dan in het Hindi en he t lJrdu ' - naast de lange klinker s ä, e en 0 ook de korte vormen
~ en ~ kent (p. 2 1). D i l i~ echter niet
jLJi~t, want het ge~proken Standaa rd - H indi ken t wel degelijk de ze korte klin kervormen . M aar in de ~ pelling (in het Nagari- of in het U rdu -~ch ri f t) wo rden
ze niet weergegeven , daar ze geen afzonderlijke fonemen doch al lofonen (va ri a/Hen van de lange klinker s) z i jn. Enkele geval len van ve rkorting van lange
kljnk e r ~ in het St and.:wrd- Hin di mogen hi er wor den ge::.igna leerd:
.- ab eindk l inker :.-raja (koning), vidyä (weten~ cha p), bahäna (smoe s)jdhTre- dhTre
(zac ht jes ), khäLë- kl1äte (al etend); bhäiyo ow' bahano (brocde r:-, en zuster s),pi la
d~ (geef t e drinken);
in afleidingen en samens te lli ngen: sansärik (w e r elds), takes (de (vo lle) maan);
~kädh (enke le), b'ékár (nutteloos ), kh~l(lun~ (~pee l goed ); sl1nör (gou d!"nl id),bUlovlS
(roep); ë en ~ vaak ook ve rkl eurd tot korte i en u: k/lilaunl:1, bulävZJ.
in diverse (meesta l korte) woo r den :
(lucht , heme n,
(markt),dèfmöd
(schoon zoon); mëhnat (moeite), cëhra (ge laa r), ëhsän (dankbaarhe id); coLLo
(schur k ), ~s Läd (m eestcr), m?5habbat (l ie fde): ook hier i" in hel Stan daar'd - H indi
de 8' dikw ij ls ve rkort to t u: ustäd, muhabbat; In het Sarnam i is de a ve rkleur d
tot de neutra le k linker : akäs, bajär, damäd.
Wel t ypisch voo r het Sarnami, in tegenstc ll ing t o t het Stan daar d- Hindi, z ijn
bijvoorbeeld de vo lgende spraa kklanken, die echter niet Lijn gesiv,naleerd :
de ze lfstandige velare nasaa l (zowel enke l als dubbell : ran - biran (veelkleur ig), dl,ure (kreuken), tana,.r (been)j jari/ial (bos), palannó (plank),arI11ar- khan,iar
(rommel);
de 'geaspi r eerde ' nasa len en l iqu idae (ook gemina ti e van de 'gea spireerde'
vela r e na~aaJ) : ghonhëf (schelp), sinh (l eeuw); anhï (storm), sonl1 (geu righja mhä ï
(geeuw); garhan (ec lips), oorhil (ton) ; älhä (een lied), lhäs (lijk), kälh (g i steren);
sarllil1e (samen), Iminhe-dl1arari (spiern aakt).
Terl oops zij nog aangestipt, dat bij de gegeven voorbee lden, waa r in de Sarnami spraakklanken systematisch van het Standaard- H indi ve r sc hi ll en (p.2 2),
verLuirnu i::. j -y tt: verrrlt: ldt:ll : jug - yug (tijdperk), jaLon - yotno (zorg) , jUddh yuddh (stnjd).
4. De systematiek van he t boek is nogal onbev r edigend . Terwijl een afzonder lijk hoofdstuk aan woo rdvorming is gewijd , zi jn daafln slecht~ voor- en achtervoegse ls behandeld, waardoor het lijkt alsof woorduitbre iding a ll een door
afleiding plaatsvmdt. Samenstellingen (en -koppelingen) zijn al s 'bijzondere
kenmerken' (p, 28) aan het eind van somm ige hoofdstukken over woordsoo rt en
opgenomen . terwij l over ontleningen in de inleiding is gesproken en hier en
daar ook In bepaalde hoofdstukken enkele leenwoorden zIjn vermeld.
De ze werkwijze IS niet al leen onoverzich telijk en doel weinig r echt aan dit
toch belangr ijke onderwe r p, maar heeft ook tot ande r e tekortkomingen (fouten
en omissies) geleid. Twee voo r beelden ter illust r atie :
in hoofdstuk 2 (:,ijvoeglijk naamwoord) staat: 'Ook dit (:) woordsoort kan
verdubbeld worden' (p,5S ); maa r in hoofdstuk I (zelf'itöndig. naarr, woor d) is niet
over verdubbe l ing gerept, doch al leen het z,g. 'echo-woo r d ' ter ~ pr a kc gebra ch t (p. 54 ): wel is in de in le iding terloops aangestipt, dat ' uitbreidingen
en verdubbelingen ... bij haast alle woords00rten zij n te zien' (p. 24 ), maar
daarop kan hier het woordie 'ook ' zeke r geen bet r ekking hebben;
helemaal niet aangeroerd is het in het Sarnami veel voorkomende verschijnsel van '5amenstelllng door afleiding' : macharmarvä (vbser), ka f (h) P 11 0 r v ä
(spech t), murehil/ä (Kaalkop), paniepllugä (meet stok van 5 voet), gamrtarï (\ ui-

a,

akös

oozö"
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er), cavannï (kwartje), kalmumhT (een bekladde vrouw), dalghorhtnT('dalcrusher' ).
Voorts komen onder de gegeven voorbee lden van af leiding nogal wat fouten
voor. Enkele gevallen ter illustratie:
kimtï (p.134) heeft niet het suffix -(a)tï , maar -T: kTmat (kim mat) - kimtT
(waardevol); zo ook: mehnat - mehnatT (arbeidzaam), himmat - himmatT (moedig);
etvör (p.138) is geen afleiding met -var, maar een 'verholen' samenstelling,
van 5anskri.t ädityavära (äditya - zon, vöra - dag);
dubdhö (p.140) is niet gevormd met het Sanskr it prefix du(r) (slecht), maar
met du- (twee), de verkorte vorm van Sarnami düi, Standaard-Hindi do, Sa n skrit dvi (twee); dub(i)dhä (twijfel); zo ook: dug(u)na (dubbel), duvannT (d u b be 1tje);
sapût (p.1 40) heeft niet het Sanskr it prefix sa- (met), maar de Sarnami vorm
van het voorvoegsel su- (goed): suputra - sapüt (een goede zoon ); tegengesteld:
kuputra - kapüt (een slechte zoon);
sagun (p.140) is geen afleiaing met het Sanskrit pr efix sa- (met),
doch de
Sarnam Î vorm van sakun (gunstig voorteken); tegengesteld: askun van a ps a kun
(slecht voorteken) ; de in het Sarnami niet gebruikte Sanskrit afleiding sagw;t(a)
betekeIlt 'met eigenschappen'.; tegengesteld: nirguQ.(a) - 'zonder eigenschappen '.
Bij sommige voorbeelden van volledig 'gesarnamiseerde' leenwoorden kunnen
eveneens kanttekeningen worden geplaatst. Enkele geva ll en ter illustratie :
botal (p. 24) is niet aan het Engel s (bottle) ontleend, maar aan het Portugees
(botelha); aan het Engels ont leend is het niet in het Sarnami voorkomende
woord bät1ï, dat hier en daar in India wordt gebruikt;
niet bekend is, op grond van welke gegevens sabOOl wordt gerekend tot de
woorden die 'de immigranten reeds in India in hun talen kenden', maar ka t lis
en girmi !. tot die welke 'in Suriname of elders moeten zijn ontstaan' (p.24);
integendeel is het woord girmi~ (contract) in India a l lang bekend, ook in het
Standaard- H indi (voorkomend in elk handwoordenboek, wat met sabbal n iet het
geval is); het is waar schijnlijk, dat woorden als sabbal (s chop), kattis (h ouwer)
en phämk (vork) in de sfeer van ' indentured labour' zijn ontleend aan het
Engels; maar alleen een uitgebreid onderzoek zal klaarheid În dezen kunnen
brengen;
betwijfeld moet worden, of girmit (contract) en surjátï (soldaat) wel samenstellingen zijn, en of ze a ls voorbeelden van Ivoiksetymologie' wel gelukkig
zijn gekozen (p.25,26).
5. Nu enkele opmerkingen in verband met de behandeling van bepaalde woordin vier groepen onderscheiden, namelijk
eindigend op: -ve, -e, -ye en -ï (p.94). Of de infinitief van een werkwoord,
waarvan de stam op -ä eindigt , de uitgang -ï heeft, is een vraag die pas na
een grondig onderzoek kan worden beantwoord . Bij vele Sarnami-sprekers is
de uitgang namelijk een nogal kort uitgesproken -~ of een lich te -y (in dergelijke gevaJJen wordt in het Nagari-schrift --äe of -'äy geschreven, niet -äï; en in
het Urdu-schrift wordt barT ye gebruikt, niet chotT ye). De uitspraak -äï wordt
wel duidelijk gerealiseerd in de aanvoegende wijs en in de toekomende tijd:
ham kahïm paka{ä na jöï (als ik maar niet word gepakt), ü khöï (hij/zij za l
eten) .
Zowel uit morfologische als uit didactische overwegingen lijkt het dan ook
aanbeveling te verdienen, om als algemene regel aan te houden, dat in het
Sarnami de infinit ief op -e uitgaat." Indien de stam op een klinker eindigt ,
wordt ter vergemakkelijking van de uitspraak een semivocaal inge last: -y- bij
eenï-stam, en -v- jn geval van de klinkers ä, Û, e, o. Maar de -v- komt niet
voor bij een aantal (meestal intransitieve) werkwoorden met een ä -stam, waarin de uitspraak van de uitgang -e de semivocaa l -y benadert. Enkele voorbeelden: batäve (zeggen), gave (zingen), osave (wannen); maar: khunae
(bloeden),
gurräe (grommen), cilläe (schreeuwen); en niet : khunaï; gurrör. cilloï.

soorten. De werkwoorden worden
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In dit verb.J.nd nOR een andere opmerking met betrekking tot de lange klinkerT. lla.J.r aanleiding van het gestelde bij zelfstandige naamwoorden, dat 'de
verlenRde vorm bij de -iyä- woorden wordt verkregen door de - i waar nodig te
verlengen tot -T- en de uitgang -v'ä toe te voegen' (p.3?). Evenwel lijkt deze
regel niet ZOTnaiJ. r a,-tnvaardbJ..J.r j betwijfeld moet nLllllelijk worden , of woorden
al:. takivä, pa 11 i vëi , burhivëi wel met een lanRe ï worden uitgesproken. Int egendeel is het een algemene regel in het SiJ.rnami, dat bij verlenging van een
woord een verkortin~ van de stamklinker optreedt : käm - karnvä (het werk) ,
DIS - bisall'ä (20-teni~, van een hond), süte - sutäve (laten slapen), eka" - eka,.o
(ook van hem/haar), cllotä - chotkvä (die k leme) ,
Aan bepaalde typische' Sarnarn'i verschijnselen is helemaal geen aandacht geschonken :
_ zo is het derde deelwoord - het z.g. 'conjunctief deelwoord' (abso lutivum) niet genoemd (p.96) : likhke (na geschreven te hebben), khä(i)ke (na ge):?,eten te
hebben) ;
_ ook is niet aangestipt (p.ll 0) , dat vele intransitieve werkwoorden overgankelijk kunnen worden gebruikt met een z.g. 'cognate object ': ü aisan rova! ,.O I S
(hij /zij heeft zo vreselijk gehuild), ham kllüb nacäï naclT (i k heb flink gedanst);
_ evenrnin is vermeld (p.88), dat sornmige achterzetsels ook a ls voorzetsels
voorkomen: Nno, bigar paisä ke (zonder geld), binä, bigar puche (zonder te vragen) .
Ofschoon gezegd is da t 'naast elkaar voorkomende variante vormen' ook zijn
vermeld (p. 28), is dit nogal vaak weggelaten;
- zo ontbreken de toch wel voorkomende vorrn dekhlas naast dekhis en dekhi I
(p.102) en de dikwijls gehoorde vorm haigä naast hai en bä (p. II,I OI)j
- dit is eveneens het geval met frequent voorkomende vormen als: jon, ton,
kon, kono, jone naast jaWl, taun, kawl. kauno. jaWle (p.76,77,78,89) , khäUr naast

k(l1)artin (p. 87), nato naast nal1ïril to (p. 89 ).
6. Met betrekking tot de Nederlandse vertaling van Sarnami woorden kan worden opgemerkt, dat de gevolgde werkwijze van bijvoeging van het onbepaalde
lidwoord voor soo rtnam en niet alleen oneconomisch aandoet - nog daargelaten,
dat ze niet consequent is volgehouden (zie bijv . p. 23, 32: bhä?ä-taaD - maar
ook dat deze vertaalwijze in het algemeen (dus los van een bepaald gebruik)
niet correct lijkt : ghar is namelijk niet alleen 'een hui:.', maar ook 'het huis'
en 'huizen' . Bovendien kan hierdoor onduidelijkheid in de hand worden gewerkt,
in geval het woord een wellicht in het Nederland::. niet bekende ondersoort
van een omvangrijker soort aanduidt: bhäji (bladgroente) - cauraiyä (een bladgroente : kleine klaroen), pllül (bloem) - 0rflaul (een bloem: hibiscu::.), phar
(vrucht) - am[ä ·(een xrucht : pomme-de-cythère), machrT (vis) - khaptahiyll (een
vis : krobia) .
Een andere opmerking betreft de vertaling van descriptieve v('rwant~chaps
termen met classificatorische termen, wat uiteraard niet tot een goed begrip
van de familierelatie bijdraagt. Enkele voorbeelden:
nänä - grootvader (p.35) en nänT - grootmoeder (p. 35, 141) zijn r esp. moeders
vader en moeders moeder, niet ook vaders vader (a jo, dädä) of vaders moeder
(äjï. dädiJ;
rnömT - een schoonzus van moeder (p.48) is 'moeders broers vrouw' ; moeders
sc hoonzuster is ook phüvä (vaders zu ster) oi kakT. cCicT (vaders broer::. vrouw);
natT - k leinzoon (p.141) is dochters zoon, niet ook zoons zoon (potä).
Van bepaalde woorden is de vertaling onjuist. Enkele voorbeelden :
siyö.r - vos (p. 43.89, 148); maar si yar is 'jakhals' (in het Standaard-Hindi :
gTdar): vos is lomrT, een dier dat ook in Sarnami volksverhalen figureert;
gllar-bär lett .: huis en tuin (p.54); maar gllar-oor is hetzelfde als ghar-duvar
(Iett. : huis en deur): 00,. is deur, poort (Sanskrit: vara. dvara);
tuUï - pina-bladeren (p.8?); maar tullT is 'troelie-palm ' , niet pina- of palissade-palm; deze laatste is pTna of fX/,.sar Q: pinä se chävQl (bedekt met pinabla-
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deren), parsarä se gheral (omheind

met

tot

latten gespleten pi na-stammen),

parsa[ö ke jhä[u (be zem van de uitgebloeide tros van de pina-palm).
Bij andere woorden lijkt de vf'rtaling de betekenis ervan niet te dekken.
Enkele voorbeelden:
särä, sa rau - uilskuiken, stomme rik (p.142,143); maar deze sche ldwoorden
hebben niet zozee r betrekking op het verstand als wel op het gedrag of de
moraal; zo iets a ls: r otzak, ellendeling (verge lijk het iets zwakkere sc heldwoord
sasurö - ongeveer: hinderl i jke vent, beroerling);
mithkvan - mithkvan amvan - de zee r lekkere man jes (p. 58)j maar de [uncüe
van de reduplicatie is hier ni et zozee r intensiverend a ls wel collectief of distributief; zoiets als: al de lekkere manjes, uitgerekend de lekkere manjes.
Terl oops nog een opmerking om trent de verta ling van woorden als jotaï,siYár.
waarvan slechts één betekenis is gegeven (p.135), terwijl ze drieërlei betekenis
hebben. Zo duidt jotöï aan:
de activiteit van het ploegen: bihän se jotöï suru hoT (vanaf morgen begint
het ploegen);
de wijze van ploegen: ekar jotäï dekh.' (k ijk hoe hij ploegt !);
het loon voor ploegen: i khetvi'J ke jotöï ketnä hai ? (h oevee l
bedraagt het
ploegloon voor dit veld?).
7. Ten slo tt e enkele orthografische kanttekeningen. Tegen de door de ' Spellingscommissie Sarnami' voorgestelde Romaanse spelling van het Sarnami heeft
de sc hrijver a ls 'een belangrijk bezwaar' aangevoerd, dat 'de voors tell en niet
het resultaat zijn van empi ri sch onderzoek' (p. 33). Maar zijn eigen 'ervaring
met Sarnami c ursist en' kan bezwaarlijk als em piri sch onderzoek gelden. Andere personen, die jarenlang les in Sarnami hebben gegeven, hebben andere
ervaringen opgedaan. Sommigen hebben ook leestests met alternatipvf' spellingen gebruikt , maar dan nog kan niet van verantwoord onderzoek worden gesproken . Zelfs een arbitrai re, ingewikkelde en inconsequente spelling (al s van
het En gels) blijkt toch te kunnen functioneren, aangezien men met de woordbeelden vertrouwd is geraakt. Bovendien is het niet duidelijk, waarom het argument van 'vertrouwd' woordbeeld wel in het geval van w en v, maar niet in
dat van e en eh zou opgaan, terwijl in het tweede geva l ook nog een complicatie met de geaspireerde consonant optreedt . Evenwel is het hier niet de
plaats om dieper op deze materie in te gaan.
Belangrijker is het, dat in het boek woorden voorkomen, waarvan de spelling onjuist of op zijn minst dubieus moet worden geacht. Enkele voorbeelden :
verkeerdelijk is Nederlands'mooi' in het Nagari-schrift als moy gespeld,doch
in het Urdu-schrift wel correct als moï (p.34)j en niet duidelijk is, waarom de
spelling hirnyä en humvö in het Nagari-schrift, doch hiyärh en hümvëÎTn in het
Urdu-schrift is gebezigd (p.34);
de spelling van kaliieT (p.32) en sanjhali (p.81) met de palata le nasaal l ijkt
niet juist , daar hier van klinkernasalering sprake is: kaimeï, samjhalï (wel s affjhä. doch sö'njh ); d?rcakke (p. 80) schijnt wel naast a;'lCakke in de uitspraak
voor te komen; dringend is daarom een onderzoek naar het al of niet realiseren van nasalering in de uitspraak;
de spe ll ing van paniyä-soth (p.82) met een geaspireerde retroflex is niet
cor r ect : pani)fäsot (op rolletjes, van een leien dak) is synoniem met paniyädnär
(sot - bron-, dhär - st room);
vreemd lijkt de spelling eanak (p.148), maar waarschijnlijk is hier een drukfout in het spel (hoewel deze ook in de inhoudsopgave voorkomt, tot tweemaal
toe); elders is het woord wel cor re ct gespeld: ealärhk (p.89).
Merkwaardig doet het aan, dat nogal vaak de woorden niet in hun Sarnami
vorm zijn gespe ld, maar volgens de uitspraak die ze in het Standaard-Hindi
hebben (welke in het Sarnami soms ook wel als variant kan voorkomen). Enkele
voorbeelden :
punal.l (p.30) en vagairah (p.54) kunnen bezwaa r lijk als Sarnami woorden wor-
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den aangemerkt: het eerste is een Sanskrit woord, dat wel in het H oog- H indi
doch niet in het Urdu wordt gebruikt (waarom het dan als voo r bee ld van Sarnami gegeven?); het tweede is een Arabisch woord , dat in het Sarnami soms
wel wordt gebezigd , maar dan als vagai ra;
het voorvoegsel bij t elwoorden die een tiental min één aanduiden, is
volgens de uitspraak van het Standaard- H indi gespeld: unnaÎs, WlUS, uncas, un sa th , ete. (p.62,63); in het Sarnami is hel prefix on - : ~(n)nais, an Us. oncäs , ~n 
sath (voor ö - u, zie ook punt 3);
' in het Sarnami hebben werkwoorden a ls chüle (p.11 0), lüte (p.1 11) geen lan ge klink~.r: chute, tute; maar wel de bijbehorende transitieve werkwoorden:

chore, ture;
Pahle (p.34,35), naukar (p.50 ), bahan (p.n), dost (p.85) ete. zijn in het Standaard-Hindi gebruikte woorden; in het Sarn.ami : pahile, no(k)kar, lxlhin, dos.

Jnan

Paula Keijser, Suikerriet ,

Suikerverdriet.

Slavernij

in

enkele

H. Adhin

18e-eeuwse

teksten. Cu lemborg: Educaboek 1985, 118 pag. f. 14,75
' Wanneer wij, kleÎne negerjongens, kinderen of kleinkinderen van slaven, op
school les in de Vaderlandse Geschiedenis kregen, dan was dat natuurlijk de
geschiedenis der blanke krijgslieden .( ... ) Geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweken, dan dit geschiedeni sonderwijs
waarbij uitsluitend de zonen van een ander volk worden genoemd en geprezen'.
Woorden uit Anton de Koms Wij slaven van Suriname, inmiddels ruim vijftig
jaar geleden verschenen .
Vandaag worden in Suriname andere vaderlandse geschiedenislessen afgedraaid, die stel li g meer recht doen aan de vaak stuitende historische werkelijkheid. Daarnaast is onder Surinamers in Nederland gaandeweg een historisch
besef gegroeid dat pat tegenover het kolonialistische 'daar werd wat goeds
verricht' van de oude Nederlandse schoolboekjes staat. Tenslotte zijn ook de
Nederlandse historici die een rooskleurig beeld van Suriname ten tijde van de
slaverr1ij schetsten nagenoeg uitgestorven.
Toch is het zeker niet zo, dat 'de Suriname r' zijn geschiedenis kent, laat
sta an dat 'd e Nederlander' iets van de Surinaamse geschiedenis weet. Het is
daarom verheugend, dat met Suikerriet , Suikerve"driet een stukje Surinaamse
(en daarmee Nederlandse) geschiedenis aan middelbare school leerlingen (bovenbouw h.a .v .o. /v . w.o . en m . b.o.) wordt aangeboden . Zoals Paula Keijser ze lf
schrijft , mag men hopen dat het werken met de in dit boekje opgenomen
teksten de leerlingen niet alleen iets leert over tekstkritiek, maar ook over
slavernij en, uiteindelijk, over daar nÎet los van staande zaken als hedendaagse
rassenwaan.
In Suikerriet, Suikerve"driet worden twee achttiende eeuwse teksten met betrekking tot de West indische slavernij in facsimile afgedrukt, te weten het gedicht 'mijn negerjongen Cicero ' van de planter-dichter P. F. Roos en een fictieve 'brief van Kakera Akotie aan z ijn Broeder Atta ', gepubliceerd in het
spectatoriale blad 'De Denker' .
Het is de bedoeling dat de leerlingen deze teksten kritisch lezen en de stijl
maa r vooral inhoud onderling vergelijken. Als ruggesteun worden in de rest
van het boekje bondige en heldere uiteenzettingen gegeven over de kolonistenpoëz ie, de spectators, en de historisc he werkelijkheid van de slavernij . Hi erna
krijgen de leerlingen een lange reeks werktips, vragen en opdrachten voorgeschoteld . Tenslotte zijn een literatuurlijst en verantwoording van de (mooie
en ter zake doende) illustraties opgenomen.
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Ik kan niet anders zeggen dan dat Paula Keij ser er een mooi boekje van
heeft gemaakt. De teksten zijn goed gekozen en ingeleid en bieden alle mogelijkheid tot oefening van taalku nd i g en histori sc h inzicht. Of hf>t werken met
dit boekje inderdaad ook racistische vooroordelen bloot za l leggen en ze lfs
helpen bestrijden durf ik niet te zeggen . Zeker die laatste pretentie i~ niet
geri ng.
Toc h een kritisc he noot . Het sys teem van de slave rnij deugde natuurlijk
niet. Tegenwoordig zu ll en weinigen dat nog ontkennen . Het is jammer dat de
schrij fste r de verwerpe l ijkheid van de slavernij steeds maar wee r wil duidelijk
maken; soms schuwt zij daarbij het cliché ni et. Het beeld dat toch weer opdoemt is dat van de arme, uitgebuite en weerloze slaven versus de brute
meester s: over de kracht van de slaven, over hun cultuur en verzet, le ze n we
weinig . Ons wordt toch weer de brjl opgezet van de Europeaan, zelfs in de
teksten.
Zoa ls Keijser zelf aangeeft, gebru ikten immers zowel Roos als De Denker
een f ictieve slaaf om hun eigen ideeën over de slavernij (respectievelijk pro
en cont r a) te venti leren!
Overigens kan ik het de auteur bepaald niet aanrekenen dat zij, afgezien
van enige passages over l ijde l ijk slaven verzet en marronage , zo weinig sc hrijft
ove r de visie van de slaven zelf. H et weinige dat hierover bewaard i s gebleven
i s ze lden be studeerd . H et zal nog veel onderzoek vergen voor wij de werkelijkheid die de slaven door leefden anders dan met a lgemeenheden kunnen beschrijven.
Gert Oostindie

C.N. Dubelaar, A Stw:ly on South American and Antillean Petroglyphs.

Dor -

d..-echt: Fo..-is, 1985. Ca..-ibbcan Sc..-ics 3, Koninklijk Instituut Taal - , Land- en
Volkenkunde, Leiden. (Hande lseditie p..-oefsch..-îft Leiden, 1984).
De auteur kreeg zijn belangstelling voor Zuidamerikaanse rotstekeningen in de
pe ri ode 195 1- 1965, w aa r in hij in Suriname werkte als leraar. Na deze periode
ondernam hij verschil lende rei zen naar de Guiana 's en de Antillen om informatie in het veld te verzame len .
Rotstekeningen (petroglyphen) zij n in de rots geslepen of gehakte voorstellingen - rotss ch ilderingen worden door Dubelaar niet behandeld - en komen
over een groot deel van Zuid-Amerika en de Antillen voor. De afbeeldingen
zijn veelal weinig naturalistisch , terwijl de wat ingewikkelder voorstellingen
onderling weinig overeenkomsten vertonen : ze doen erg individualistisch aan .
Vast staat dat het merendeel door Indianen in de pre-Columbiaanse periode
gemaakt is. Rotstekeningen vormen dus een specia le vondstcategorie binnen
het mate r iaa l dat ons uit de Zuidamerikaanse prehistorie re st. A r cheo logen
die zich met het gebied bezighouden, beste den weinig aandacht aan rotstekeningen omdat een koppe lin g aan het overige materiaal problematisch blijkt .
De studie van Dubelaar is een unicum in die zin dat hier nu eens eln
degelijke beschouwing wordt gewijd aan de vele aspecten van rotstekeningen :
de techniek waarmee ze zijn gemaakt, de steensoorten waarop ze voorkomen ,
de 'sites' en hun oriëntatie, de datering, de interpretati e en de geografische
distributie . De waarde van Dubel aa rs werk is vooral gelegeven in de inventarisatie van de prob lematiek, het vele aangedragen basismateriaal - waaronder
de voortreffelijke bibliografie - en de geogr afische indeling gebaseerd op bepaa lde motieven ('pilot motifs'). De ze aanpak is in zove rr e succesvol dat inderdaad blijkt dat een aantal motieven vooral voorkomt in bepaalde regio's .
Zo blijkt het Amazone-bekken, war deze mo ti even betreft, in een aantal gevallen een eenheid te vertonen, terwijl het zeer opvallend is dat er praktis c h
geen eenheid blijkt te bestaan tussen Ven ezuela en de Antillen . Dit is opmerkelijk omdat er een langdu r ige immigratie vanuit Venezuela naar de Antillen
heeft plaatsgevonden. Deze laatste constate rin g is gebaseerd op overeenkom-
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sten in het aardewerk , met name het versierde, en de datering van de 'sites'.
Dit gebrek aan overeenkomst tussen de Venezolaanse en Antilliaans.e rotstekeningen zou er op kunnen wijzen dat de functie van rot stekeningen in de
gemeensc happen waarin ze werden gemaakt, een geheel andere was dan van
aardewerkversier ing.
Het is bewonderenswaardig dat een 'self-made' ar cheo loog zo verbeten en
diepgaand gedurende tientallen jaren j n deze weerbarstige materie is gedoken j
het boek dat nu ter tafel ligt somt uitermate vol ledig op wat er tot nu toe
gedaan is , biedt hierdoor een basis voor anderen verder te komen en toont
tevens de noodzaak aan veel volledig er en systemat ischer gegevens te verzamelen dan tot nu toe is gedaan . Bovendien wijst de auteur de weg om door
middel van motiefclusters over een groter gebied tot inde l ingen te komen, die
met ande r e archeo logische gegevens in verband gebracht kunnen wor den .

A.H. Versteeg
Will Degrouc hy en William L. Magee, Jungle Gold: wn de Goudvelden wn
Suriname. Geannoteerd en voor z ien van een inleiding door Ir. Frans C. Bubberman. Zutphen: De Walburg Pers, 1985, 160 p. f. 59,50.
De reeks fraai verzorgde werken over Suriname van de \Valbur g Pers is vermeerderd met een heruitgave, tevens vertaling in het Nederlands , van Jungle
Gold, Dad Pedrick's Story (Jn dianapolis, 1930). De Ame rikaan se auteurs noteerden verhalen verteld door de werktuigkundige Howard Pedri c k, die van 18 99
tot 1901 in opdracht van twee geldschieters bezig was me! het opzetten van
een goudwinningsbedrijf aan de Pakira-kreek, 1\t1arowijne .
Zoals de bewerker in zijn voorwoord opmerkt hebben die geschiedenissen een
tweevoudig karakter. Aan de ene kant vertonen ze eigens chappen van 'sterke
verhalen', met elementen van overdrijving en sensatiezucht, en met feitelijke
onjuistheden. Aan de andere kant leveren de scherpe opmerkingsgave, de grote
betrokkenheid, en de vertelkwaliteiten van Pedrick een se rie authentieke beelden op van de goudwinning aan de Marowijne in het begin van de twintigste
eeuwen van wat daarmee samenhing.
Er is bijvoorbeeld een indringende beschrijving van het lot der Franse déporté's in die dagen, die nieuwe aspecten toevoegt aan deze dramatische periode in de koloniale geschiedenis van Frans en Nederlands Guiana . Ook komt
de vriendelijke en bereidwillige bosnegerkapitein Apatoe, gids en vriend van de
Franse ontdekkingsreiziger Jules Crevaux (later gidste hij ook Henri Coudreau)
in een nader li cht te staan : hij verschijnt hier als een indrukwekkend en machtig personage; men kan hem maar beter te vriend houden. En zo zijn er meer
verrassende 'n ieuwe kijkje s' op bekende za ken.
De natuur heeft een diepe indruk op Pedrick gemaakt ; dat blijkt vers chillende malen . De onderliggende gedach te in het boek is. dat de kracht van het
oerwoud op den duur grot er is dan die van de mens die met z ijn activiteiten
probeert daar inbreuk op te maken .
Jungle Gold is een boeiend boek met - voor le zers met voldoende kritis c he
z in - interessante en belangwekkende gegeven s over het Suriname van ca 1900;
het is daarom op zichze lf reeds lezenswaard. De waarde wordt duidelijk vergroot door het co mmentaar . Bubberman heeft op drie fronten: inle i ding, i llustraties. noten, belangrijke informatie toegevoegd. De grondige technische, geografische en historische kennis die uit deze toevoegingen blijkt wordt geevenaard door de grote speurzin van de bescheiden bewerker . Daardoor is
Jungle Gold ook een beetje een boek van Bubberman geworden.
C .N.

Dubelaar
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Shrinivasi: Een weinig van het Andere. Bloe mlezing sa mengeste ld en ingeleid
door Geert KoefOed. Haarle m: In de Knipscheer, 183 pag.
Bi j de Neder landse uitgeverij In de Knips cheer verscheen in 198,4 de pra chtig
uitgevoerde bunde l Een wein i g van het Andere, die een door Geert Kocfoed
ingeleide en samengeste lde bloem lezing bevat uit het werk van de Surinaamse
dichter Shrinivasi (ps. voor M .H. Lu tchman, geb. 1926).
In hoeverre behoeft deze zo bekende dichter nog een introductie? Koefoed
schr ijft evenwel dat zijn werk in Nederland vrijwel niet bekend is. Maar dat
zegt hij voor de Neder landse lezers ; ge ldt dat ook voor de Surinaamse of de
Nederlandse van Surinaamse herkomst? Werd en wordt Shr inivasi werkelijk
gelezen of heeft men a lleen een vage kennis van enke le inc identele gedichten? Wie kent deze echt Sur inaamse poëzie in zijn details, in al de kracht
die de dichter met woord en beeld weet op te roepen ?
De beperkte versp r eiding van de m eest in eigen beheer uitgegeven bundels
van Shrinivasi zal er oorzaak van zijn dat velen nooit echt kennis hebben kunnen nemen van het di chtwerk of niet meer omdat lang niet alles nog ve r k r ijgbaar is.
Shrini vasi (::: een samentrekking van Shrinamnivasi = bewoner van Suriname)
pub liceerde achtereenvo lge ns An jcî U (196 4; 197 12); Pratikshcî ( 1968); Dil cî k cî r
(1 970 ); 1 minuut s tilte (1970); Om de zon (]972); Oog in oog (19 73 ); Vrijge vig
als altijd (1977) en Als ik mijn land betreed (19 80).
Wie de ontstaansges chiedenis va n deze bundel s - die Koefoed uitvoerig beschrij ft in zijn inleiding - over ziet, zal opmerken dat Shrinivàsi in de jaren
dat hij als onderwijzer op Curaçao werkzaam was ( 1950-1964) een zee r produktieve tijd heeft gekend, die de basis voor zijn later schrijverschap vormde .
In het bu itenland hield hij zich me t zijn cul turele identiteit als Surinamer van
Hindoestaanse afkomst bezig . Shrin i vasi heeft later veel gereisd in Europa ,
het Ca r aïbisch gebied en in Zuid-Amer ika, en de ervaringen die hij daarbij
heeft opgedaan kregen een poëtisc he weer slag in diverse bundels.
De totale poë ti sche produktie vertoont zo een cyclische structuur : na het
H indoestaanse Surinamer zijn met een sterk nationalistische gerichtheid op
het land en zi jn bewoners, beschrijft Shrinivasi de Derde Wereld-problematiek
van het Caraïbisch gebied en L at i jns-Amerika , waarna hij in zijn laatste
werk terugkeert naar zijn land van herkomst, nu de Republiek Suriname .
Koefoed - in de jaren zestig leraar Nederlands in Suriname en bij voo rbee ld
ook mede-redac teur van het re cen te De talen van Surinam e - heeft een heldere deskundige inleiding geschreven en een prachtige keu ze gemaakt uit
Shrin ivasi's poëzie, waarbij hij er mijns inziens in ges laagd is een evenwicht
te vinden tussen persoonli j ke voorkeur en representativiteit. Alle bekende gedichten komen voor , maar daarnaast zien we ook een aanta l minder voor de
hand l iggende voorbeelden .
Koefoed heeft daarbij de debuutgedichten die Shrinivási op Curaçao in het
Caraibi sc h Venster plaat ste en die nog getuigen van een epigonisme van de
Nederlandse woordkunst terecht weggelaten, omdat ze niets vertolken van die
gevoelens die de dichter zal uiten a ls hij zijn eigen stem gevonden heeft.
Hier blijkt wel even dat Koefoed niet op de hoogte is van de Antilliaanse
literatuur, want het tijdschrift Caraïbisch Venster was zeer bescheiden en had
niet veel meer pr etentie dan als reclame te dienen voor een plaatselijke
boekhandelaa r. Echt 'i etterkundig leven ' vertegenwoordig de het niet . En de
Antilliaanse Cahi ers verschenen pas vanaf 1955. Wat Shrinivási aantrof wa s
het Nederlandsta l ige l iteraire tijdschrift De stoep dat op het punt stond opgeheven te worden, en het Papiamentstalige Simadan, opgericht door de stimulerende inv loed van de Surinamer René de Rooy, maar helaas verschenen er
maar drie nummers van .
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Koefoed moet een gelukkig man geweest z ijn toen Shrinivási hem nog een ongepubliceerd uitvoerig gedicht gaf. De inleider karakteriseert het gedicht als
'eer\ prachtige verwoording van Shrinivasi's visie op poëzie,' waarin 'de ce n-

trale thema's van zijn dichterschap alle aan de orde' komen . En hij heeft gelijk: het gedicht vormt een mooie sluitsteen voor deze bundel.
In acht delen van een onregelmatig aantal over het algemeen korte strofen
bepaalt de dichter zijn tegenwoordige positie, nu hij definitief naar Suriname
is teruggekeerd, en geeft hij een terugblik op zijn loopbaan en ontwikkeling
als dichter .
Vroeger voelde hij zich geroepen zijn land te bezingen en de verschillende
bevolkingsgroepen samen te binden. Hij zag zijn taak als dichter a ls van een
profeet die zijn mensen oproept. M aar langzame rhand verloor deze profeet
het geloof in de macht van het woord en trok z ich vervolgens ontgoocheld
terug in zichzelf, waar slechts de stilte die hem omgeeft re stte.
Hij bepaalt zijn gevoelens ten opzichte van Nederland in het vijfde deel
van het gedicht :
wie koopt mij daar een one-way weer
wie vraagt: hoe gaat het met holland
ik die reeds lang heb gekozen
over en binnen 's lands grenzen
De oorzaak' van de 'stilte' doet Shrinivasi kritisch staan tegenover de huidige
situat ie in Suriname :
Een ongebruikelijke stilte
heeft in ons een plaats veroverd
ik die luister naar mensen
rouw niet om het poeweriele bedrijf
dat een volwassen volk in de weg staat
toch sta ik perplex en verwonderd
hoe men zelfs geen woorden meer vu il maakt
aan zic hze lf, het land en de toekomst
wie een mens verovert met angst
zal omkomen in een la w ine van wanhoop
za l verzuipen in een kolk van twijfels
vereenzaamd op de kust van de dood
Aldus enkele fragmenten uit het begin, midden en einde
Shrinivasi ziet toc h nog hoop voor zijn land in de jeugd,
vriendschap , vertrouwen en liefde aantreft. Om binnen
gelukkig te kunnen zijn in de toekom st . roept de dichter

van het gedicht. Maar
bij wie hij zuiverheid,
'dit beloftevolle land'
op:

word wat een mens was in den beginne
waar een mens nog vertederd naar ki jkt
In dit s lotgedi cht vinden we de belangrijke trefwoorden van Shrinivasi terug,
de bedrieglijk eenvoudige zinsbouw, vol beelden van land en natuur van
Suriname, met zijn voortdurende spanning tussen het gewone woord en de
grootsprakigheid die de dichter voortdurend moet bedwingen.
Het gedicht begint met het persoonlijke ' ik ' en eindigt met het algemene
'je', waaruit blijkt dat Shrinivasi uiteindelijk toch volhoudt zijn oproepen tot
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het volk te plaatsen . Zijn poëzie blijft gericht op de ander om deze t e laten
delen in leen weinig van het Anderel, dat de dichter in zo ruime mate
./
in twintig jaar consistent heeft verwoord.
Met de dikke poëziebundel van Edgar Cairo: Lelu lelu. r Het lied der vervreemding (1984) en de ze prachtig uitgevoercif> hundel van Shrinivàsi bouwt In de
Knips cheer lang za merhand een mooie serie Surinaamse poëzie op, waartegen
de antologie van die andere belangrijke di chter - R. Dobru: BOOdschappen uit
de zon van uitgeverij Meulenhoff - maar povertjes afsteekt.
Wim

Rutgers

De auteur

Wim Rutgers (l 94 J) was van 1972- 1975 leraar Nederlands in Suriname en sinds
1975 op Aruba . H ij publ iceerde recensies en artikelen over Nederlandstalige
Caraïbische l iteratuur in diverse tijdschriften op de Nederlandse Antillen en
in Nederland. In 1984 versc heen bij Leopold/Charuba de studie De Caralbische
jeugdboeken van Miep Diekma nn , bij welke uitgeverij binnenkort ook zijn bundeling van een aantal artikelen betreffende Nederlandstalige Caraïbische literatuur zal verschijnen . Momenteel legt hij de laatste hand aan een studie over
koloniale Antilliaanse poë zie uit De Curaçaosche Courant van 1812':'1865.

D. Ve rroen e n N. Kuipe r (re d. ), Ons Surinaamse ik, Den Haag: Leopo ld, 1984,
111 pagina ' s. Prijs: f 2 1,50.
In - Ons Sur inaamse ik - een bloemle zing van verhalen en gedichten van Surinaamse auteurs, kunnen onze Surinaamse maar ook Neder landse kinderen kennis maken met verschi llende facetten van de Surinaamse cultuur. Zover mij
bekend is deze bloemle zing de eerste die in Nederland is verschenen.
De samenstellers zijn hiervoor helemaal naar Suriname getogen . Zij hebben
met of zonder medeweten c. q. toestemming van enkele auteurs dit boek samengesteld. Ik kom hier later op terug.
Zo langzamerhand blijkt Suriname heel veel talent(en) in huis te hebben,
die naar mijn mening veel vaker in de gelegenheid moeten worden gesteld
om hun werk te publiceren. Surinaamse schrijvers worden wat publikatiemogelijkheden betreft teveel aan hun lot overgelaten , wat tot gevolg heeft dat
men het werk in eigen beheer moet uitgeven. Niet altijd blijkt di t een succes
te zijn en zo dreigen heel wat kostbare pennevru ch ten verloren te gaan . Het
Ministerie van Onderwijs in Suriname heeft in deze zeker een taak, temeer
daar Surinamers hunkeren naar een eigen identiteit. En de wil om te schrijven
is aanwezig. Dit blijkt duidelijk lIit de pennevruchten van de auteurs in Ons Sur inaamse ik. Nederlandse 'Suriname! deskundigen hoeven niet altijd te bewijzen dat zij voor en over ons schrijven, wat niet wegneemt dat dit initiatief
van de samenstellers zeer is toe te juichen.
In deze bloemlezing komen zestien bekende en minder bekende auteurs
aan het woord . Verhalen en gedichten uit eerder gepubliceerde werken
met vaak een in leiding passeren de revue .
Theo Doelwijt laat weer van z ich horen, nu met een spann end Indianenverhaal. Vader Mapajawari en zijn zoon Okojo worden pijnlijk verrast door de
gevreesde menseneters. Mapajawari wordt op een wrede wijze afgemaakt.
Okojo is van dit alles getuige, maar moet zich uit li jfsbehoud in een boom
schuilhouden. Ook André Cirino (de grote Indiaanse vertel!e d besteedt tweemaal aandacht aan de heldendaden van de oorspronkelijke bewoners van Suri-
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namc. In 'Tamoesi' st raft de Indi aanse god als er ecn overtreding wordt begaan.
Gcrda Haver t ong ver telt i n 'De fiets va n papa' over de gebeurtenissen
r ond 25 novcmber - ona fhankel ijkhei dsfeest. T wce jongens, Freddy en Kenneth, slopen dc fjets va n de va der van laatstgenoemde. Het doel is een
schaaf i jswagen t e c reëren. Vader, die niets vermoedend met zi jn andere zoon
Imro naar het onafhanke li jkheidsplein gaat, komt tot de ontdekk i ng dat de
wie len van z i jn f ie t s voor deze ' job' zijn gebr uikt.
(,,' e t dit ve rh aa l laat de schrijfster blijken dat Sur inaamse kinderen vaak
heel creatief zijn . De schrij fste r - ze lf 'bekend van toneel en t.v.' - doet met
dit ver haa l, ook a llerle i leuke herinneringen aan Switi Sr anan opleven.
Gerrit Barron, de meest produktieve kinde rboekenschrijver van Suriname
laat zijn lezertjes Sur iname niet alleen be leven, maar ook 'proeven en
ruiken '.
Het verhaa l over de familie Soravasingh (u i t zi jn bock Een lach en een traan)
speel t zic h af in het dis tr ic t Saramacca . Vader John is Hindustaan en moeder
Thea een Creoolse . Gerrit ' s integratie-ideeën, die hij goed heeft weten
te verpakken lopen als een rode draad door het verhaa l.
Toch rij st bij mi j de vraag of Gerrit juist met het benadrukken van deze
twee e tni sche bevo lkin gsgroepen niet onbewust de ander en buitenlaat. Zeer
zeke r is he t belangn jk voor de eenheid va n onze nat ie , dat met name auteurs ,
die immers tot de voornaa mste cu ltuurdragers kunnen worden gerekend, zich
met de kwestie iden ti t e i t c .q. in tegratie be zighouden . Maar is dit altijd gerec h tvaardigd? M i j lij kt het waardevol dat Gerrit - zel f hoofdonder wijzer z ich voo r al in kinder boeken, meer toelegt op he t Surin amer z ijn in het algemeen en m inder op de etnische afkorpst . Kin der en ler en vanze lf en he t
is zaa k dat schr i jve r s zic h hiermee be z ighouden . Desondanks blij ft de ze
schrijver een ve rr i jking voo r de Surinaamse (jeugd)titcratuur .
Ook Edmé Wi eks lag die vo lgens de samens t elle r s haar medewerking
heeft verleend aan dit werk debuteert met enke le verha len .
In 'Ecn Sur inaams kind' vertelt zij over haa r Creoo ls-z ijn en haar A frikaan se
voorouders. In he t ande r verhaal krijgt de lezer een beeld van de geschiedenis
van Suriname. De bijbehorende illustr at ie is goed tot zijn r echt gekomen in
het verhaal. Toch betrap ik de ze schrijfster op enige 'achter haalde' info:-mati e , waar ik mij li c hte li jk aan heb geërgerd. De begrippen ' C r eoo l', ' Bosneger'
en dit geldt ook voor 'Marr on ' zijn alle begrippen die ons door een koloniaal
denken zi jn opgedrongen. Wat i s nu de zin van het maken van een onde r sche id
tussen een C r eool en een Bosneger a ls beiden Afrikaanse voo r ouders hebben?
Ik ben nict zo'n voo r stander van de zogenaa mde 'etnische identi teit ' in kinderboeken. a lhoewel ik moet bekennen dat onze geschieden is er vaa k om
vraa gt ....
Toc h is de schrijfster met de ve rha len in deze bloem lez ing een ni euwe we lkome aanwins t voor de Sur inaamse l iteratuur.
O rl ando blijkt een goede 'rijmer' te zij n: jammer dat hi j zo weinig va n
zich laa t horen. In zijn regent on kwaakt een kleine todo, te rwijl je bij Ma-é
en Pa-é altijd wat vind t, zoals bakabana en petji !. De inleidi ng bij het gedich t
'Kersen zijn r ood', geeft de lezer een beeld van Surin ame 's moestui n.
Mec htelly laat ook in deze bloemlezing va n zich horen in 'M oeder bakt
cassavebrood ' en 'Ri js t oogsten met vade r cn moeder '. De il lust r at ie bij het
ecrste verhaal sprcckt voo r zic h en de verhalen zijn een 'k inde rdr oom ' r i jker .
Mechtc ll y blijkt een boe iende vertelster t e zi jn, helaas lezen wij te weinig
van haar hand.
H. Heydc - de gro t e na tuurliefhebber en kenner - geeft een cigen invulling op het alfabe t: A is Anansi , B is de Boni-boni enz .
Zij n pr acht ige verha len ove r respectievelijk 'Een tijgerkat in het bos' en 'De
aap en dc kJ.aiman '. getuigen van zi jn liefde voor de natuur van Suriname . En
welkc :,uflilalller zou deze liefde niet delen?
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De legendari sc he Wan Bon van de overleden Dobru is en blijft een monument in de poëzie van Suriname. Een prachtig gedicht dat getuigt van de liefde en nationalistische gevoelens van deze dichter voor zijn land .
Overigens zou Dobru niet kompleet zijn als hij niet vertelt ove r de
cu ltuur van Suriname. Over Winti is al veel gezegd en geschreven, maar deze
dichter bij het kind brengen is zeke r positief te noemen. Het trauma 'afkodre'
(pag. 84) waarmee veel Surinamers hier in Nederland te maken hebben, za l
kunnen worden voorkomen als de Surinamertjes op een goede en positieve wi jze kenni s maken met deze voor Suriname(rs) zee r belangrijke religie. Onze
Dobru is helaas veel te vroeg heengegaan en zijn aanzet zou zeker moeten
worden voortgezet.
H. Hijlaard en J. Slagveer (beiden ook overleden) worden herdacht in
deze bloemlezing. Zijn de ze drie overleden schrijvers bewust bij el kaar gekoze n (pag. 77 t/s?)?
Paul Marlee's ('Voor Gaby ') en Orsine Nico l's ('Mijn Surinaamse ik') waaraan
de titel voor dit boek is ontleend, spreken beiden van het nationalisme dat
hen bezielt voor hun vaderland.
Het boek zou zonder Anansiverhalen en illustraties niet kompleet zijn,
maar ook daar kan de lezer zich op verheugen. Noni doet Anansi weer leven
en ook A . de Groot vertelt op zeer gepaste wijze over ·'De geest in de
fles' - een soo rt AJi-Baba-achtig of Alladin-achtig verhaal.
De auteurs in Ons Surinaamse Ik zijn er min of meer in geslaagd de Surinaamse cu ltuur dichter bij het Surinaamse en Nederlandse kind te brengen .
Hopelijk zullen de verschil lende auteurs worden gestimuleerd en in de gelegenheid gesteld om hun verborgen ·werk nu te gaan publiceren in Nederland
en in Suriname.
Tijdens het schrijven van deze recensie heb ik geprobeerd de uitgever te bereiken om duidelijkheid te krijgen omtrent deze publikatie. Mij werd medegedeeld dat het boek met toestemming van de bond van Surinaamse schrijvers
is samengeste ld en dat zij er ook van op de hoogte is. Dit zou ook moeten
gelden voor de auteurs . Mij was echter niets bekend en ik mocht via 'de etalage' van een boekhandel kennis maken met deze publikatie. Voor mij een
bevestiging dat er nog Suriname r s rondlopen met de 'tje-po tie' en 'dantjemeneer ' mentaliteit.

Orsine Nicol

De auteur
Orsine Nicol is sociaal-cultureel werkster en studente aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Zij won in 1975 met haar bundels 'Bari' en 'Sangravu' de
Jjteraire prijsvraag van Sticusa als stimulans voor jonge schrijve r s.
In 1977 publiceerde zij in eigen beheer In Antwoord, een
se ri e
protest- en
liefdesgedichten .
Zij heeft ongepubliceerd werk met name kinderboeken en gedichtenbundels.
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Paul van Ge ldcr , Werken onder de boom. Dynamiek en informele sector: de
situatie in Groot- Paramaribo. I1ordrec ht: Fori s Publi ca tions. (Koninklijk Instituut v oor Taal - , Land- en Volkenkunde, Caribbcan series 2) Prijs: f. 30,Aan het begr ip informele sec tor, en daarmee ook de formcle ~ector, kent Van
Ge lder !:>Icchb ana lytische waarde t oe. De fei tcli Jke si tuatie IS aanmer kelijk
gecomp liceerder en genuanceerder dan dat je die I.onder meer in het bovengenoemde 31ld l y tbche kader zou kunnen püs!:>en, .londcr die si tuatie geweld aan
te doen. Het rbico van analyti~che concep t en IS edlter wel ddt die een eigen
leven gaan leiden en verk larende wüürde g;);)n k r ijgen . De co n ~equentiC' hiervan is onder ünder e, dat wanneer men de c riteria van de informele sec tor
- waarover straks meer - toepast op eco nomische activi t e i ten al le niet- en
prekapita li stische economische sys t emen (bi jvoorbeeld econornieön vün tribale
vo lker en, ' peasan t economy ' , etc .) gaat r educeren tot de ca tegorie informe le
sector . Een van de conseq uenti es hiervan is dat de ana lytische waarde van
het begrip afneem t.
Bovengenoemde reductie zou op haar beurt strijdig zijn met de opvatting,
ook door Van Gelder gehuldigd, dat de informele sec t or een afgeleide en ondergeschikte economische ca tegorie van de formele,

l . C.

kapitalitische sec tor

is. Het st ruc tureel de t er min istische denken ontneemt zodoende niet-formele
economische struct uren de relatieve autonomie van hun on t staan en ontwikkel ing. In dit verband is het relevant te zien hoc de Surinaamse k leine landbouw,
volgens de crite ria va n Va n Gelder tot de categorie informele sec t or behor end, juist op het ogenblik dat 'het kapitaa l' en de Suri naa.mse staat geen aandacht er voor hadden (vanaf het begin van deze eeuw tot na de Tweede We reldoorlog) zic h heeft ontwikkeld.
Over het on t staan van de stedelijke informele sector in Suriname kan men
stellen dat een belangrijke oor zaak ervan gelegen is In de idee van een onbruikbaar industriëel reserve leger, zonder daarmee de interne, Surinaamse situatie gelijk te ste ll en met bijvoorbee l d de Europese o f die in andere landen
van de Derde Wereld . De in t ern e str uctuur van die sector is echter vergelijkbaar met die van niet- of prekapitalitisc he sys temen, die ingebed waren of
zijn in een traditione le socia le organisatie . Met ande re woorden mensen gebruiken reeds lang beproefde overlevingsstrategieën in een zich wijzigende
contex t. In verband met het bovenstaande, epistemologische probleem van
het ontstaan en de ontwikke l ing van een info rme le sector ziet men dat de
wetenschappelijke discussie de vaker vertoonde oscillerende beweglllg laat
zien : tegenover het vr oegere beschouwen van de informele !:>eC l or als een autonoom versc hijnsel (bIjvoorbeeld de duale economie) staat de meer recente
opva tting van een a fgeleide ontwikkeling. Wat nuttiger lijkt 15 eC"n rneer syntetiserende en historiserende benader ing van het verschIJnsel.
Het externe kader
Van Gelder plaa t st de informele sector binnen een extern en een IIltern kader, die beide bijdragen tot de speci fieke dynamiek van deze sector j een dynamiek die volgens de auteur kenmerkend is voor die van de gehele Surinaamse samenleving (zie p. 10). l\1ag men hieruit concluderen dat het Surinaamse 'v erkeer ' (economisch en anderszins) 111formeel van aard is? (vgJ.
p. 121; zie hier eveneens het risico van de meer dan analytische draagwijdte
van dergelijke begrippen) . Het externe kader van de informele sector wordt
bepaald door de ontwikkeling van het kapitalisme en de rol van de staa t. Oe
speci fieke methodologie door Van Gelder toegepast is de resultante van
een wetenschappelijke reflectie op het ontstaan en bestaan van deze sector
in een op kapitalistische leest geschoeide , zich moderniserende samenleving.
Een reflectie die zi ch sterk op het externe kader oriënteert. Van Gelder poogt
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ter aanvulling de aandacht ook te verplaatsen naar de interne dynamiek en de
speci fiek regionale, i .e. Surinaamse context.
Als gevo lg van de kapitalistische ontwikkeling en daarmee de 'vrijmaking'
van boeren en ambachtslieden van hun produktiemiddeJen ontstaat een voor
de industriële ontwikke ling noodzakelijke arbeidsreserve. In veel ontwikkelingslanden blijkt slechts een deel van deze reserve te kunnen worden verwerkt, een ander cif>f>l verpaupert of marginaliseert. Adams zou in dit verband
kunnen spreken van 'menselijke afval ,.l Marginalisering kan men als een totaal sociaa l feit beschouwen in die zin dat deze het hele leven van de betrok kenen raakt.
Los van de vraag naar de oor aken spreekt lewis in dit verband dan ook terecht van 'culture of poverty'. Om in zijn levensonderhoud te voorzien wordt
de verpauperde bevolking gedwongen om, zoa ls men dat in Suriname zou zeggen, te gaan 'hosselen' (een begrip dat op zijn minst ook de informele activiteiten dekt).
Van Gelder plaatst het ontstaan van beide sectoren , de forme le en de informele, in het recente verleden zodoende tegen de achtergrond van het antagonisme tussen arbeid en kapitaal. H ij vergist zich wanneer hij de 'br euklijn ',
die tussen beide sectoren ' loopt, als een indicatie voor ' .•. diepgaande maatschappelijke tegenstellingen en potentiële bronnen van conflict' beschouwt
(p. 118). In de eerste plaats verheft hij daardoor een analytisch model tot een
verklarend; iets waar ik a l voor heb gewaarschuwd. In de tweede plaats is
het bovengenoemde antagonisme, en dit punt hangt samen met het eerder
genoemde epistemologische probleem, fundamenteel anders van aard dan dat
tussen de klasse van arbeiders 'en kapitalisten. Om te beginnen wordt de
formele sector niet als klassevijand ervaren (het idee a ll een al:). Bovendien
vindt, hoewel op een andere schaa l, ook in de informe le sector concentratie
van produktiemiddelen plaats ook a l worden de produktieverhoudingen niet
bepaald door het eigendom van de produktiemiddelen maar door verwantschaps- en vertrouwenrelaties. In de derde plaats is de informe le sector intern
'v erbrokke ld' ten aanzien van de soorten activiteiten en de mate van het informele karakter en is er sprake van een hoge mate van individualisme.
Tot het externe kader rekent Van Gelder eveneens de staat die door onder
andere een differentiërend economisch beleid - waarbij economische activiteiten die buitenlandse investering aantrekken of de export dienen, worden
bevoordeeld - een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van de informele
sector. Hoewel de auteur de staat deze rol toedicht komt dat in zijn studie
geenszins uit de verf. Integendeel , men ziet een zwakke overheid, die juist
door haar grote afwezigheid in de urbane economie en haar onvermogen om
de arbeidsmarkt te reguleren, een speelbal blijkt van binnen- en buitenlandse
economische krachten . Er is in feite geen sprake van een relatieve autonomie
van de staat, ook niet, zoals Van Gelder meent, na de staatsgreep van 1980.
Het stopzetten van de financiële hulp uit Nederland reduceert de schijn van
de autonomie tot een farce . Ik kan mij dan ook niet aan de indruk onttrekken
dat het betrekken vön de staat en zijn relatieve autonomie 'wishful thinking '
van Van Gelder verraadt. De enige reële bijdrage die de Surinaamse overheid
heeft geleverd aan de sanering van de informele sector is het binnen een systeem van politieke patronage in dienst nemen van haar politieke, veelal in de
stad geconcentreerde aanhang.
Naast het hierboven behandelde st ructureel te noemen extern e kader heeft
ook een extern conjunctureel kader bijgedragen tot de ontwikke ling en dynamiek van de informele sector. Van Gelder behandelt in hoofdstuk acht in het
kort wel de symptomen ervan maar gaat voorbij aan de complicaties daarvan
voor zijn methodologie. In het geval van autoreparatie ziet men een versterking van de marktpositie der monteurs, die leidt tot een relatieve machtspositie van deze monteurs tegenover hun forrnele werkgevers en daarmee
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tot l1('t :-.c heppe[1 van ruimte voor het beter betaalde, informele reparati e werk .
I\,-U1 dE' andere kant zie t men hoe de autobezitter zic h a ls gevolg van de stij ging van de ko:-.ten van het auto be zi t noo dgedwongen tot de goedkoper wer kende 'informele montcur:-.' wendt. Ooh: in het geval van dc afzet van mcubels
doo r de informeel we r kende meube lmakers ziet men hoc vraag en aanbod hun
pr oduktie bepalen .

He L inLerne kader en zijn dynamiek
Naast het externe kader van de informele seCto r plaat s V<:.t n Gelder het inter ne en z i jn d ynamiek. Beide kader s z i jn van invloed op de aa rd van deze dynamiek . L et men voora l op het interne kader dan kom t men t o t de volgende
definitie van de informele sec t or: ' .. • al.<. het geheel va n econo mi sc he activit ei t en dat wo rd t verri ch t door mensen die binnen een ze lfde bedrijfseenheid
allen onde r li ng in een ve rwantschaps- of vertrouwen srel atie staa n' (p. 74).
Niet s le c ht s he t karakter van de werkrelaties is mijns inziens het meest
interessante maar vee leer de co nsequenties hiervan voor de po sitie van , zoa ls
Va n Ge l der ze co nsequent noemt, de w erkers. Enerzijds be sta an er geen geschre ven arbeidsovereenkomsten , net zo min als er een adequa te bedrijfsadminis tratie bestaat, o f het bedri jf ee n juridische titel heeft , ande r zijds
sluit de aa rd van de werkr ela ti es organisatie van de fa c t or arbeid uitj is er
per definitie strijd ig mee. In een land als Suri name waar de secto r arbeid
goed is georganiseerd, is dat een op merke li jk onder sc heidend crite ri um .
Wa t de arbeidsrelaties betreft, blijkt uit de voorbeelden in hoofds tu k ac ht
dat het analytische onder schei d tu ssen een formele en een informele ~ec t or
nauwelijks hanteerbaar is, wat meer pleit voor een co nt inuüm ben aderi ng (een
taxonomie die de verschillende typen bedrijvigheid en soorten w er k r ang schikt ). Deze benadering doet de soc ia le werkelijkheid meer rec ht. De opmer king van Van Ge lder dat deze te empiris c h is, vind ik t e weinig onde rbou wd .
Aangezien bovendien in de formele sector, zoals bijvoorbeeld bij de overheid
met haar politieke patronage. verwantschaps- en vertrouwensrelaties van be lang zijn . is er volgens de auteur een grote kans dat de ~ c heidslijn tussen fo r mele en informe le act iv i teiten vervaagt (p. 121).
De interne dynamiek van de Sur in aa mse maatschappe li jke organisatie en die
van de informele secto r vert one n derhalve ve r gelijkbare trekken. Methodologisch besc houwd denk ik dat voor he t extern e kad er en zijn ~tructurcrend
vermogen de benadering van Van Gelder meer op zijn plaats is maar dat voor
een meer adequate weergave van de interne struc t urerin g de conti nu limbcnadering meer v r l!ch t en afwerpt.
Als het mees t kenmerkend voor de interne dynamiek van de infor mele ~ec
tor beschouwt Van Gelder de gevolgde inkomen sge nererende qratcgieën . H ij
onderscheidt een viertal van deze st r a tegieën :
I. een co mbinatie van activiteiten , veelal van fo r meel en informeel werk. De
voo rdel en ervan zij n de zekerheid van het fo r mele werk, een extra inkomen
en ri sicos preiding;
2. deelname van leden binnen de eigen gezins- , fami lie- of vertrouwen~kring
aan eenzelfde economische activiteit ;
3. meerdere gezins leden verrichten ver sc hillende soorten activiteiten voor
het huishoudelijk inkomen en
4. verhoging van de eigen kredietwaardigheid.
Activi t eiten in de informele secto r zijn daarbij afhankelijk van die in de formele , bijvoorbeeld de import van machi nes, onde r delen, grondstoffen , etc., die
nodig zijn voo r de infor mele bedrijvigheid ; verhandeling van de 'informele
produktie' via forme le kanalen j import of produktie van goederen (bromfietsen, auto's, en dergelijke) stimuleert ook informele activiteiten ; uitbesteding
van kleinschalige detailhandel aan ondere ande r e straathandel aren evenals
het betrekken van informee l werkende bedrijven als onderaannemers en k r edietverstrekking door banken.
267

Maatschappelijke rel evantie

Het maatschappelijke belang van aandacht voor de informele sec tor lijkt ,
gezien de toename van het aanbod van arbeid en het achterblijven van
formel e werkgelegenheid, alleen toe te zullen nemen. Het belang van een dergelijke studie als die van Van Gelder is dan ook onmiskenbaar, ook al is hier mee slechts een tipje van de sluier opgelicht van de Paramaribose informele
sector, name lijk de 'bovenkant' van deze sector . Ernstiger en urgen te r liggen
de probleme n aan de onderkant, onder andere waa r het de positie van vrouwen
in deze sec tor betreft.
Er z it echter iets pa radoxaal s aan het bovengenoemde belang, dat te maken
heeft met de maatschappelijke positie en status van deze sector. Tegenover
de wetensc happelijke belangstell ing en de maatschappeJljke noodzaak van aandacht voor de informele sector is er van de kant van de 'informelen' juist
weinig behoefte om echt inzage te geven in hun handel en wandel, die ondermeer wordt gekenmerkt door het 'illegale' karakter ervan . Bovendien zijn z ij
een smet op de nationale trots, door overheden dan ook met een zeker dédain
beschouwd, en relatief nadelig voor de formele kapitaalsbe langen.
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